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 ÊÒÃ¨Ò¡Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
 รายงานประจ�าปี 2560 ได้จัดท�าขÖ้นจากการรวบรวมผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในรอบปีที่ผ่านมา 
เพ่ือให้เหน็พั²นาการด้านต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย «Öง่จะเหน็ได้ว่ามหาวทิยาลัยพะเยาได้รับการพั²นาเพ่ิมขÖน้อย่างเหน็ได้ชัดเจน
ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ การพัฒนาดังกล่าวเป็นผลจาก
การทุ่มเท เสียสละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งม่ันที่จะขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ ผลการด�าเนินงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทีส่่งเสริมสนบัสนนุการด�าเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ให้ก้าวหน้าและประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิต ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่า มหาวทิยาลัยจะได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการพัฒนามหาวทิยาลัยให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ตลอดไป

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
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 »ÃÐÇÑµÔÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ
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�างาน

2519 - 2526 อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 - 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 - 2537 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - 2549 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 - 2551 รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 – 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 วาระ)
2547 – 2551 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
2548 – 2556 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
2550 – 2553 ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
2551 - 2552 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2552 – 2553 นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2553 – 2557 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2553 - 2554 รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2554 – 2556 ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2554 – 2556 กรรมการบริหาร สมศ. (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน)
2555 – 2556 รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.
2556 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
2557 – ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระที่ 2)
2558 – ปัจจุบัน รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

2537 ประถมาภรณ์มงกุฎ
2540 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
2544 เหรียญจักรพรรดิมาลา
2545 มหาวชิรมงกุฎ
2550 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
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 ÊÒÃºÑÞ
 Êาร¨ากอธิการบดี
 ผู้บริËารมËาวิทยาÅัย¾ะàยา
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
 ผลการด�าเนินงาน
  ด้านการจัดการศึกษา
  กิจกรรมการพั²นานิสิต
  ด้านการวิจัย
  ด้านการบริการวิชาการ
  ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
  ด้านการบริหารจัดการ
 การด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 ระบบการตรวจสอบภายใน
 ภาพกิจกรรม
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
Wisdom for Community Empowerment

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดี

  ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองอธิการบดี
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ดร.ส�าราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินค�า
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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 ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 3 ก.ย. 60)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 4 ก.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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อาจารย์ปราณี เทียมใจ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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 รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

 รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

  อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร
คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 24 มิ.ย. 60)

 นายไพโรจน์ เทพวัลย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 25 มิ.ย. 60 - 30 ก.ย. 60)

 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ�าเริญดารารัศมี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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 นางจารุวรรณ  โปษยานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี

 ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี

 ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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 นายวิทูรย์ ตลุดก�า
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
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คณะผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ผู้อ�านวยการศูนย์เครื่องมือกลาง
2. นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่
3. นางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
4. ดร.อทิติ วลัญช์เพียร ผู้อ�านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
6. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าที,่ รักษาการผูอ้�านวยการกองแผนงาน
7. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ ผู้อ�านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ ผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
  แบบสร้างสรรค์
10. นายช�านาญ แสงแก้ว ผู้อ�านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
11. นางสาวสุคนธ์ ยากี ผู้อ�านวยการกองคลัง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
13. นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อ�านวยการกองกลาง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
15. นางสาวอ�านวยพร ขัติวงศ์ ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต
16. นายพลรบ สวัสดี ผู้อ�านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ได้พิจารณาจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2532 – 2547) ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายในการกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชากรอย่างทั่วถึง แต่จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แล้วพบว่าสถาบันอุดมศึกษายังไม่เอื้อต่อการยกระดับฐานะทางสังคม สัดส่วนผู้รับบริการยังไม่สะท้อนสัดส่วนที่แท้จริงของ
ภาพประชากรของประเทศ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า หากไม่หาทางปรับปรุงแก้ไขยังคงปล่อยไปเช่นนี้ การศึกษาก็จะ
ไม่มคีวามหมายนกัต่อการขยบัฐานะทางสังคม (Social Mobility) จะท�าให้เกดิช่องว่างในสังคมต่อไปอกีอย่างยาวนาน  การเข้าไป
แก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างรวดเร็ว มหาวทิยาลัยจะต้องเคล่ือนเข้าไปให้การศกึษาในชุมชนและท้องถิน่ตามบทบาทของสถาบนั
อุดมศึกษา ประกอบกับได้มีการเรียกร้องจากประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกฝ่ายทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกองค์การ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน ขอให้มหาวทิยาลัยเข้าไปตัง้เป็นจุดก�าเนดิของสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ป็นระบบแบบถาวร มหาวทิยาลัยนเรศวร
จึงได้เสนอขอจัดตัง้วทิยาเขตสารสนเทศขึน้ทีจั่งหวดัพะเยา ซึง่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบเม่ือวนัที ่20 มถินุายน 2538 
และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติให้ใช้ชื่อวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ซึ่งมหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา

 นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
การเร่งรัดการผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับอุดมศึกษา ให้สะท้อนภาพการแข่งขันกับนานาประเทศในระยะยาวให้เป็นรูปธรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นอธิการบดี ได้มอบหมายให้  ดร.ส�าราญ  ทองแพง 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้ก�ากับดูแลวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และอธิการบดีได้มาก�ากับดูแลโดยตรง
อีกชั้นหนึ่งด้วย ซึ่งอธิการบดีได้ตั้งปณิธานที่จะทุ่มเทแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาของชาติ เพราะเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในระยะยาวได้ จึงได้พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมทีจ่ะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ตามเป้าหมายของการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยได้ปรับระบบการจัดการศกึษา
ของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาใหม่ จากการที่ให้อาจารย์ที่สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ�าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก
สอนผ่าน VIDEO CONFERENCE SYSTEM (VCS) จากจังหวัดพิษณุโลกส่งมายังจังหวัดพะเยา ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย 
ให้อาจารย์ย้ายมาประจ�าท�าการเรียนการสอนที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเพิ่มหลักสูตร/สาขาวิชา ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการได้มากขึ้น จึงเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ในปี 2560 มีจ�านวนนิสิตทั้งหมด 
20,236 คน แบ่งเป็นผู้รับการอบรม ระดับประกาศนียบัตร จ�านวน 31 คน นิสิตระดับปริญญาตรี จ�านวน 19,268 คน 
นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�านวน 101 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�านวน 600 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ�านวน 
236 และจะรับนิสิตสาขาต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นให้ได้เป้าหมายปีละ 6,000 คน รวมทุกชั้นปีประมาณ 25,000 คน โดยมีความเชื่อมั่น
ว่าการให้การศกึษากบัประชากรอย่างเสมอภาคทัง้ในเชิงพ้ืนทีแ่ละในเชิงปัญหาเศรษฐกจินัน้ นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหา ช่องว่าง
ทางสังคมแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะท�าให้ฐานการผลิตระดับมหาชนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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สามารถพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัทางด้านการค้าการลงทนุกบันานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านซึง่จะเป็น
การตอบสนองโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกด้วย ประกอบกับเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ในขณะนั้นได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ได้เห็นชอบให้การสนับสนุนการยกฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา เป็น “มหาวิทยาลัยเอกเทศ” เมื่อมีความพร้อม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�าแผนพัฒนาและด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารสถานที่ จัดหาอาจารย์ผู้สอนและขยายสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท�าให้มีความพร้อม
ที่จะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศแล้ว

 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาเห็นว่าในขณะนั้นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีศักยภาพและความพร้อมที่จะ
พัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยเอกเทศ ได้แล้ว จึงได้จัดท�าแผนรองรับโดยการปรับโครงสร้างการบริหาร พร้อมจัดท�าระเบยีบมหาวิทยาลัย
นเรศวรว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  
เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อให้การบริหารจัดการมีอิสระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ ยกร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.......... และยกร่างโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยพะเยาเสนอให้รัฐบาลพิจารณาด�าเนนิการตราพระราชบญัญตัิ
ตามขั้นตอนต่อไป 

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น�าเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ........ ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งไปให้ส�านักงานกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วส่งให้ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าเสนอต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาพิจารณาตามขัน้ตอนโดยทีร่่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ............ เข้าสู่การพิจารณา
ของวุฒิสภาในวาระที่ 2 - 3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ซึ่งวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้สรุปเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบและสรุปเสนอส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อน�าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา น�าความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และได้น�าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 44 ก. ในวันที่ 
16 กรกฎาคม 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลบังคับใช้เป็นมหาวิทยาลัยพะเยาโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 
17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา
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ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา

“ด�ารงชีวิตด้วยปัญญา 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�าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น�าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

พันธกิจ

 มหาวทิยาลัยพะเยา มุง่กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาให้กบัประชาชนในเขตภาคเหนอืตอนบน 
7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�าปาง ล�าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขา
วชิาทีเ่ป็นความต้องการของท้องถิน่ ภมิูภาค และประเทศ เพ่ือให้ผูส้�าเร็จการศกึษา มงีานท�า ทัง้กลุ่มสาขาทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส�าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

     มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท�าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา
ศักยภาพ และความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า 
จะต้องหาวธีิการ และรูปแบบทีห่ลากหลายย่ิงขึน้ ดงันัน้ จึงต้องสนบัสนนุการจัดการศกึษาต่อเนือ่งให้ครอบคลุมทัง้กลุ่มเป้าหมาย
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมาย ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระ
ให้เท่าทันการพัฒนา ทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

2. ด้านการวิจัย

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้
ให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว  โดยจะต้องสร้างผู้น�าในการวิจัยให้สามารถด�าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการ
สร้างเครือข่ายกบัสถาบนัทีม่ช่ืีอเสียงทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณุภาพของนกัวจัิย ให้น�าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
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3. ด้านการบริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์ 
และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพ่ือท�างานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่า
ให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน 
เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป

4. ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยการท�านุบ�ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนา อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษา
ให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน�าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจน
การอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการ   

5. ด้านการบริหารจัดการ

 มหาวทิยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวทิยาลัยทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐานในระดบัสากล โดยการพัฒนา
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน 
และระดบันานาชาต ิการปฏบิตัภิารกจิไม่ว่าจะเป็นการผลิตบณัฑติ การวจัิย การบริการวชิาการ และการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม
จะตั้งเป้าหมายให้น�าไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลเป็นส�าคัญ
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ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

 ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัว สีม่วง 
เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อ
ภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 
3 ส่วนใหญ่ ๆ

 1. กรอบพื้นหลังสีม่วง 

 รูปร่างอ้างองิมาจากหลักศลิาจารึกในสมัยโบราณทีค้่นพบในเมืองพะเยา ซึง่เมืองพะเยาเป็นแหล่งทีค้่นพบหลักศลิาจารึก
มากที่สุดในประเทศไทย “เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”

  2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7) 

 สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนส�าหรับจุดบูชา
พระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์
ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของ
พระอินทราธิราชเจ้า และเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี(พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุก ๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา 
ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7 ประการหรือโพช¬งค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์
แห่งพระธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง “ เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วย
ทิวเขาเป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้”

 3. อักษรย่อ มพ.

 ย่อมาจาก ”มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากตัวอักษรโบราณที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบใน
เมืองพะเยา อักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่า “ตัวอักษรฝักขาม
ล้านนา”
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สีของมหาวิทยาลัย  / สีม่วง - ทอง

  สีม่วง มาจาก สีแดงที่หมายถึงชาติ และสีน�้าเงินที่หมายถึงพระมหากษัตริย์

  สีทอง หมายถึง ปัญญา ศาสนาและความรุ่งเรือง

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง 2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)

3. อักษรย่อ มพ.

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

 ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) 
เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ย 
ท�าให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่ง
ของโลก

(Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) 
เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ย 
ท�าให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่ง

(Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) 
เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ย 
ท�าให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่ง

“เปรียบประดุจชื่อเสียงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก”
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นโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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 นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและที่รับใช้สังคม ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น�าไปสู่ความมั่นคง และ
ความย่ังยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ จึงได้ก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนอง
ความเป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

เป้าหมายที่ 1

 เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) 
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยในแต่ละกลุ่มให้อยู่
ในสัดส่วน 40:20:40 ตามล�าดับ 

เป้าหมายที่ 2 

 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะ
การปฏบิตังิานวชิาชีพในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวชิาชีพก�าหนด น�าไปสู่ความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และความทนัสมัย
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย โดยตั้งเป้าหมายบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี้

  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 (2) เป็นผู้มีความรู้
 (3) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา
 (4) เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 (5) เป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (6) เป็นผู้มีสุนทรียศิลปŠ
 (7) เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
 (8) เป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

เป้าหมายที่ 3

 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาสนักเรียนใน
เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ทุกปี 

เป้าหมายที่ 4

 มุ่งเน้นการรับนิสิตใหม่ โดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต่อปี และรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า 500 คน ต่อปี
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เป้าหมายที่ 5

 มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่มีความพร้อม

เป้าหมายที่ 6

 มุง่เน้นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้นสิิตทัง้ก่อนเข้าเรียนและอยู่ระหว่างเรียน เพ่ีอลดอตัราการออกกลางคนั 
(Drop out) ของนิสิตตลอดหลักสูตร จ�านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละหลักสูตร

เป้าหมายที่ 7

 มุง่เน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวธีิการจัดการเรียนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป โดยให้นสิิตได้เรียนรู้จากการปฏบิตัจิริง 
(ประสบการณ์ตรง)

เป้าหมายที่ 8

 มุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (มีความรู้และ
ท�าเป็น)

เป้าหมายที่ 9

 มุง่เน้นพัฒนาระบบห้องเรียนอจัฉริยะ (i - Classroom) ให้มปีริมาณเพียงพอ และสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

เป้าหมายที่ 10

 มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมทางด้าน
ภาษาต่างประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศอาเซียน รองรับวิชาชีพ
ที่มีการตกลงกันให้เคล่ือนย้ายหรือแลกเปล่ียนระหว่างประเทศสมาชิกได้ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขานักส�ารวจ 
สาขาสถาปัตยกรรม สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล สาขานักบัญชี และสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
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เป้าหมายที่ 11

 มุง่เน้นการพัฒนาภาษาองักฤษให้แก่อาจารย์และนสิิต โดยมอบทนุเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปฝึกอบรมภาษาองักฤษ
หลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศปีละไม่น้อยกว่า 50 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

เป้าหมายที่ 12

 เป็นมหาวทิยาลัยทีมุ่ง่สู่ความเป็นเลิศทางวชิาการระดบันานาชาต ิ โดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้ของชุมชนและท้องถิน่
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�าไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขัน ที่ยั่งยืนในประชาคมโลก

เป้าหมายที่ 13 

 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างนักวิจัยและผู้บริหารการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ
กับชุมชน สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสาขาที่มีความพร้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ
ประเทศ

เป้าหมายที่ 14

 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความผูกพันที่ดี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นของ
ประชาชน โดยหน่วยงานระดับคณะ สามารถสร้างองค์ความรู้ ปัญญา หรือโมเดลในการพัฒนาชุมชน อย่างน้อยคณะละ
1 โมเดลต่อปี
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เป้าหมายที่ 15

 มุง่เน้นการสนบัสนนุการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนในจงัหวัดพะเยาให้ได้รับการพฒันาทางวิชาการทีส่งูขึน้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท�านุบ�ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) 
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 16

 มุง่เน้นการส่งเสริมให้เกดิความร่วมมอืกบัท้องถิน่และหน่วยงานภายนอก ในการสืบสานและพัฒนาภมูปัิญญาท้องถิน่
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภบิาล (Good Governance)

เป้าหมายที่ 17

 มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
ของสังคม และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายที่ 18

   มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพทางวิชาการเข้ามาในระบบให้มากที่สุดการจัดรูปแบบองค์กร จะจัดในลักษณะบูรณาการ (Integration) 
เพ่ือน�าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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เป้าหมายที่ 19

 มุง่เน้นการจัดหาและพัฒนาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุ ตามเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ก�าหนด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรให้น�าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมาย ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2567) 

เป้าหมายที่ 20

 มุ่งเน้นการให้ความส�าคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องด�าเนินการประกันคุณภาพของทุก
หน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง และทกุระดบัคณะจะต้องผ่านเกณฑ์ การประเมนิตามเกณฑ์ของส�านกังานรับรองมาตรฐานและประกนั
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ ส่วนงานระดับคณะจะต้องได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป้าหมายที่ 21

 มุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

เป้าหมายที่ 22

 มุง่เน้นการพัฒนาคณุภาพชีวติของบคุลากรมหาวทิยาลัยพะเยา โดยการจัดให้มรีะบบสวสัดกิารในด้านต่าง ๆ  ให้เพียงพอ
และเหมาะสม

เป้าหมายที่ 23     

 มุง่เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มคีณุภาพและ
ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงก�าหนดเป้าหมายที่จะด�าเนินการไว้ดังนี้

 23.1 มุ่งเน้นการจัดหางบประมาณมาท�าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็น
โรงพยาบาล ขนาดไม่ต�่ากว่า 400 เตียง ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริ่มแรกให้เปิดท�าการได้ 200 เตียง ภายในปี 
พ.ศ. 2560 และวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง ภายใน 10 ปีข้างหน้า (ปี 2567) ก่อสร้าง
กลุ่มอาคารเรียนรวม กลุ่มอาคารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและที่พักบุคลากร 
กลุ่มอาคารเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกิจกรรมนิสิต และกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้ง
อาคารบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา

 23.2 มุ่งเน้นการจัดหาครุภัณฑ์ส�านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ครุภัณฑ์ทางการวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้ท�าการก่อสร้างไปแล้ว รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือทดแทน
ของเดิมที่ช�ารุด หรือล้าสมัยด้วย

 23.3 มุง่เน้นการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดให้บริการอนิเทอร์เนต็ ไร้สาย ให้สามารถเช่ือมโยงอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกอาคาร รวมทั้งจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
อย่างเพียงพอและเหมาะสม

 23.4 มุง่เน้นสนบัสนนุให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทางวชิาการเพ่ิมขึน้ จนถงึต�าแหน่งศาสตราจารย์ โดยก�าหนดเป้าหมาย
การเพิ่มต�าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี ของผู้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และร้อยละ 15 ต่อปี ของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละปี
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 23.5 มุง่เน้นท�าการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏบิตังิานบคุลากรของมหาวทิยาลัย ทัง้สายวชิาการและสายบริการ 
รวมทั้งน�าไปด�าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานบุคคล

 23.6 ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของทุกหน่วยงาน รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลทุกรอบปี 
เพื่อท�าการตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานและการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล

 23.7 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย  มีลักษณะ 3 มิติ  
ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับระบบดังกล่าว

 23.8 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบใต้ดินให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2561

 23.9 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในระดับสากล

 23.10 มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย และภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล น�้าเสีย 
ควันพิษ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 23.11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองทุนตั้งตัวได้ ศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมอืเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนทีแ่บบสร้างสรรค์ ศนูย์วิจัยสัตว์ทดลอง และศนูย์เคร่ืองมือกลาง ให้มีการด�าเนนิงานทีมี่ประสิทธิภาพ
และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 23.12 มุ่งเน้นการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

 23.13 มุ่งเน้นการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

 23.14 มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น 
Green University

เป้าหมายที่ 24

 มุง่เน้นการสนองพระราชด�าริในโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และมุ่งเน้นการปรับปรุงผังแม่บท โดยก�าหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น Botanic University 
และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริม
สุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และงดการใช้
รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข

เป้าหมายที่ 25

 มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วยของล้านนาตะวันออก รวมทั้งเป็นที่ฝึกงาน
วิชาชีพของนิสิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนการวิจัยและการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพของนิสิตและ
อาจารย์ รวมทั้งจัดให้มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน และโรงพยาบาลทันตกรรม ทั้งนี้ มุ่งวางรากฐาน
การพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล ที่มีขนาด 1,200 เตียง เพื่อตอบสนองการให้บริการรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลต่าง ๆ จากต่างจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบจังหวัดพะเยา
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 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านการจัดการศึกษา

 มหาวทิยาลัยพะเยา มีภารกจิหลักทีต้่องท�าการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ทกุระดบัให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา
ศกัยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคูไ่ปกบัการพัฒนามาตรฐานทางวชิาการด้วยการจัดการศกึษาในอนาคตมองว่าจะต้อง
หาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายย่ิงขึ้นดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทัน
การพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับ
ประชาชนในภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�าพูน เชียงใหม่ ล�าปาง เชียงราย 
แม่ฮ่องสอนและการรับตรง(Quota) ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ ก�าแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ 

 มหาวทิยาลัย มกีารพัฒนาหลักสูตรและคณะสาขาวชิา โดยจัดการศกึษาแบ่งเป็น 4 ระดบั ประกอบด้วย ระดบัประกาศนยีบตัร
ผูช่้วยพยาบาล ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก โดยมีวธีิการคดัเลือกนสิิตเข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลัย
ในแต่ละระดับดังนี้

 1. ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 2. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ 2 วิธี คือ การรับตรง (Quata) โดยมหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นผู้ด�าเนินการจัดสอบ และคัดเลือกนิสิต และรับจากส่วนกลางทั่วประเทศ(Admission)

 3.  ระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา เปิดรับจากผูส้�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยระดบัปริญญาโท ภาคปกติ
 แผน ก ใช้เวลาเรียนเวลาราชการ (จันทร์  –  ศกุร์) และระดบัปริญญาโท  ภาคพิเศษ แผน ข ใช้เวลาเรียนนอกราชการ (เสาร์ - อาทติย์)  

 4. ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอก 
แบบ 1.1 ท�าเฉพาะวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ท�าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา ใช้เวลาเรียนเวลา
ราชการ (จันทร์ – ศุกร์)
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 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ�านวนนิสิตทั้งหมด 20,236 คน แบ่งเป็นผู้รับการอบรม ระดับ
ประกาศนียบัตร จ�านวน 31 คน นิสิตระดับปริญญาตรี จ�านวน 19,268 คน นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�านวน 
101 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�านวน 600 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ�านวน 236 คนสามารถจ�าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางแสดงจ�านวนผู้รับการอบรมระดับประกาศนียบัตร ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา 

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ

คณะ/สาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

Åíาดับ

Åíาดับ

ป‚ 1

ป‚ 1

ป‚ 2

ป‚ 2

ป‚ 3

ป‚ 3

ป‚ 4

ป‚ 4

ป‚ 5

ป‚ 5

ป‚ 6

ป‚ 6

รวม

รวม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยพยาบาล
รวม

นิติศาสตร์
รวม

การประมง
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ แขนงสัตวศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหาร
ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร์

รวม

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม

1

19

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

31
31

282
282

17
42
-

22
-
2

43
54

180

55
33
-

32
16
34
66
25
-

261

-
-

298
298

11
38
-
-

26
8

32
49

164

81
56
-

50
20
42
50
13
-

312

-
-

218
218

17
40
-
-
5
2

41
57

162

60
41
-

61
15
33
34
16
18

278

-
-

174
174

24
35
2
-

13
7

45
44

170

72
50
2

28
30
31
47
15
10

285

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

31
31

972
972

69
155

2
22
44
19

161
204
676

268
180

2
171
81

140
197
69
28

1,136
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ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ (ต่อ)

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 1 ป‚ 2 ป‚ 3 ป‚ 4 ป‚ 5 ป‚ 6 รวม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

พยาบาลศาสตร์
รวม

บริบาลเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง

รวม

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แพทยศาสตร์
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยชุมชน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รวม

การเงินและการธนาคาร
การจัดการการสื่อสาร
การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การท่องเที่ยว
การบัญชี
การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารสื่อใหม่
เศรษฐศาสตร์
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

รวม

20

31
32

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

129
129

82
38
120

20
95
37
40
-
-
-

228
78

101
599

86
29
97
58
84

118
-

53
43
-

568

109
109

66
31
97

10
44
29
40
-

297
78
-
-

114
612

111
-

119
103
112
148
43
76
59
-

771

115
115

64
-
64

16
90
-

30
40

295
69
-
-

118
658

91
-

108
93
91

108
34
78
74
-

677

112
112

72
-
72

-
50
-

30
56

443
126

-
-

100
805

83
-

92
70
75

141
40
59
58
3

621

-
-

76
-
76

-
-
-

30
-
-
-
-
-
-

30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

69
-
69

-
-
-

15
-
-
-
-
-
-

15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

465
465

429
69
498

46
279
66

185
96

1,035
273
228
78

433
2,719

371
29

416
324
362
515
117
266
234

3
2,637
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40

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ (ต่อ)

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 1 ป‚ 2 ป‚ 3 ป‚ 4 ป‚ 5 ป‚ 6 รวม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สถิติ
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

รวม

จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
โภชนาการและการก�าหนดอาหาร
โภชนาการและโภชนบ�าบัด

รวม

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ

รวม

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ

รวม

ดุริยางคศาสตร์สากล
ศิลปะการแสดง
ศิลปะและการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รวม

43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53

54
55
56
57

58
59
60
61
62

63
64
65
66
67

13
18
32
5

47
3
4

122

111
32
71
-

214

87
80
94
51

312

62
53
40
14

141
310

6
15
41
11
20
93

20
31
39
10
35
6

23
164

87
38
-

89
214

71
71

111
42

295

62
42
28
7

141
280

6
11
49
13
22

101

24
27
36
7

26
9

13
142

79
39
-

71
189

52
63
93
35

243

37
45
49
18
90

239

14
3

43
13
50

123

13
33
30
4

29
9

10
128

76
42
-

68
186

56
65

102
50

273

58
55
55
12

130
310

17
9

44
1

29
100

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

58
58

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

70
109
137
26

137
27
50

556

353
151
71

228
803

266
279
400
178

1,123

219
195
172
51

502
1,139

43
38

177
38

179
475
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41

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ (ต่อ)

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

Åíาดับ

Åíาดับ

ป‚ 1

ป‚ 1

ป‚ 2

ป‚ 2

ป‚ 3

ป‚ 3

ป‚ 4

ป‚ 4

ป‚ 5

ป‚ 5

ป‚ 6

ป‚ 6

รวม

รวม

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
น.บ. และ บช.บ.
น.บ. และ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.บ. และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พจ.บ. และ ศศ.บ.(ภาษาจีน)
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) และ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัยชุมชน และ น.บ. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามยัส่ิงแวดล้อม และ น.บ. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามัยชุมชน และ ศ.บ.
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) แขนงอนามยัส่ิงแวดล้อม และ ศ.บ. 
วท.บ. (อนามัยชุมชน) และ น.บ.
วท.บ. (อนามัยชุมชน) และ ศ.บ.
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ น.บ.
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ ศ.บ.
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และ ศ.บ. 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) และ ศ.บ.
ศศ.บ. (ภาษาจีน) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

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

8
30
3

11
57
3
-
-
-
-

19
9
9
3

28
-

21

-
25
1

13
69
-

23
7

13
2
-
-
-
-
8

13
8

-
13
2
8

84
-

28
10
24
2
-
-
-
-
6

13
14

3
7
1

15
47
2

29
10
13
-
-
-
-
-
4

10
4

-
23
5
7
-
-

23
11
-
-
-
-
-
-
-

14
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11
98
12
54

257
5

103
38
50
4

19
9
9
3

46
50
48

คณะสหเวชศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

กายภาพบ�าบัด
เทคนิคการแพทย์

รวม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รวม

พัฒนาสังคม
รัฐศาสตร์

รวม

68
69

70
71

73
74

65
78

143

17
28
45

76
231
307

59
51

110

29
28
57

122
269
391

52
59

111

24
35
59

104
236
340

47
76

123

34
25
59

81
291
372

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

223
264
487

104
116
220

383
1,027
1,410

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์
รวม

72 13
13

26
26

28
28

28
28

-
-

-
-

95
95
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42

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา (ต่อ)

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 1 ป‚ 2 ป‚ 3 ป‚ 4 ป‚ 5 ป‚ 6 รวม

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (เคมี) 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ชีววิทยา) 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา) 
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
กศ.บ. (การศึกษา) และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

รวมระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ

92
93
94
95
96
97

98
99

5
116
41
73
37
21

161
160
815

4,513

4
103
41
76
26
21

174
145
772

4,773

1
85
48
58
26
11

145
126
704

4,350

-
102
29
70
24
21

122
104
617

4,435

-
157
41

106
49
61

225
142
865

1,029

-
-
-
-
-
-
 
-
-
-

84

10
563
200
383
162
135

827
677

3,773
19,184

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 1 ป‚ 2 ป‚ 3 ป‚ 4 ป‚ 5 ป‚ 6 รวม

คณะนิติศาสตร์

วิทยาเขตเชียงราย

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

นิติศาสตร์
รวม

พัฒนาสังคม
รวม

รัฐศาสตร์
รวม

รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน

รวม

100

103

104

101
102

-
-

10
10

9
9

39

-
20
20

-
-

16
16

11
11
44

17
-

17

1
1

-
-

-
-
1

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

1
1

26
26

20
20
84

17
20
37
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43

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาตรีควบโท ทวิภาค ปกติ

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ

คณะ/สาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

Åíาดับ

Åíาดับ

ป‚ 1 ป‚ 2 ป‚ 3 ป‚ 4 ป‚ 5

ป‚ 1

ป‚ 6

ป‚ 2

รวม

รวม

ปริญญาตรีควบโท

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (จุลชีววทิยา) และ วท.ม. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
วท.บ. (ชีววทิยา) และ วท.ม. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)

รวมระดับปริญญาตรีควบโท

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การเกษตร 
สัตวศาสตร์ 

รวม

การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ

รวม

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ภูมิสารสนเทศประยุกต์

 รวม

คณิตศาสตร์
ชีววิทยา

 รวม

นิติศาสตร์
 รวม

สาธารณสุขศาสตร์
 รวม

105
106
107

108
109
110

115
116
117

111
112

118
119

113

114

2
8
2

12

4
12
3

19

3
7
7

17

2
16
3

21

-
-
2
2

2
9
2

13

4
-
2
6

4
5
9

4
1
5

2
2

5
5

4
14
12
30

16
7
7

30

-
13
10
23

4
-
4

-
1
1

10
10

10
10

15
57
29

101

18
16
9

43

4
13
12
29

8
5

13

4
2
6

12
12

15
15
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44

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ (ต่อ)

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 1 ป‚ 2 รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาÅัยการ¨ัดการ

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา 

รวม

การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รวม

การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
บริหารธุรกิจ

รวม

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 รวม

การบริหารการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน

 รวม

การบริหารการพัฒนาสังคม 
นโยบายสาธารณะ 

 รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ

120
121
122

125
126
127

128
129
130

123
124

131
132

133
134

3
1
5
9

1
-
3
4

2
-
-
2

-
3
3

-
1
1

-
3
3

62

1
5

10
16

3
7

17
27

-
14
2

16

9
9

18

1
2
3

4
6

10
168

4
6

15
25

4
7

20
31

2
14
2

18

9
12
21

1
3
4

4
9

13
230
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45

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 1 ป‚ 2 รวม

วิทยาÅัยการ¨ัดการ

วิทยาเขตเชียงราย

การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การบริหารการศึกษา
บริหารธุรกิจ

รวม

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การบริหารการศึกษา
การบริหารงานก่อสร้าง
นิติศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรและการสอน

รวม

142
143
144
145

146
147
148
149
150
151

6
-
3
-
9

-
14
-
5
-

13
32

-
9

18
5

32

11
41
7
-

12
18
89

6
9

21
5

41

11
55
7
5

12
31

121

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปศาสตร์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
รวม

นิติศาสตร์
รวม

สาธารณสุขศาสตร์
รวม

บริหารธุรกิจ
รวม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

รวม

135

136

137

138

141

139
140

-
-

2
2

12
12

4
4

-
-

4
4
8

2
2

17
17

24
24

12
12

9
9

3
21
24

2
2

19
19

36
36

16
16

9
9

7
25
32
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ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา (ต่อ)

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ทวิภาค ปกติ

คณะ/สาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

Åíาดับ

Åíาดับ

ป‚ 1

ป‚ 2

ป‚ 2

ป‚ 3

รวม

รวม

วิทยาลัยการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาÅัยการ¨ัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

รวม

การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

รวม

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

รวม

การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

รวม

การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
การบริหารการศึกษา

รวม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
รวม

นโยบายสาธารณะ
รวม

รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
รวมระดับปริญญาโท

152
153

155
156

158
159

160
161

162
163
164

157

154

11
9

20

-
-
-

6
3
9

11
-

11

1
12
2

15

-
-

-
4
4

7
1
8

2
3
5

6
10
4

20

1
1

8
8

95
157

20
20
40

12
-

12

20
14
34

10
6

16

42
-

28
70

-
-

26
26

275
443

31
29
60

12
4

16

33
18
51

23
9

32

49
22
34

105

1
1

34
34

370
600

ป‚ 1
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ตารางแสดงจ�านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ทวิภาค ปกติ (ต่อ)

คณะ/สาขาวิชาÅíาดับ ป‚ 2 ป‚ 3 รวม

วิทยาลัยการศึกษา

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

รวม
รวมระดับปริÞÞาàอก

165
166

4
2
6

41

6
3
9

47

14
2

16
148

24
7

31
236

ป‚ 1

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 (กองบริการการศึกษา)
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กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพ่ือให้นิสิตมีความพร้อม
ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นการบรรยายเรื่อง “ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร” โดยอาจารย์ชาญศักดิ์ เสียงเย็น จากคณะศิลปศาสตร์ การบรรยายเร่ือง 
“การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่องนิสติสหกิจศกึษา” โดย อาจารย์นพธนษิฐ์ โชตสิาร จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง และในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นการบรรยายเรื่อง “เทคนิค
การเขียนรายงานและการน�าเสนอ” โดย รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ จากคณะศิลปศาสตร์ การบรรยายเรื่อง 
“การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร” โดย อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ จากคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จ�านวนทั้งสิ้น 12 คน
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โครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา
 

 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 กองบริการการศึกษา จัดโครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร นิสิตสหกิจศึกษา 
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว 
ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือมอบเงินรางวลัและเกยีรตบิตัรแก่นสิิตสหกจิศกึษาดเีด่น รวมทัง้ มอบเกยีรตบิตัรส�าหรับอาจารย์ ทีป่รึกษา
นิสิตสหกิจศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น จ�านวน 12 ราย    ณ ห้องประชุม
บวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา น�าโดยรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ น.สพ.สมชาติ ธนะ 
รองคณบดฝ่ีายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวภษูณสิา สมเมอืงมา นสิิตสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ น�าความ
ภาคภมูใิจ มอบถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาต ุรางวลัชนะเลิศการประกวด
เขียนและจัดท�าโครงการ “กระทิงแดง U Project ปี 3” สาขาเกษตรกรรม หัวข้อ “พืชน�้าน้อยใช้เลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่า 
ลดต้นทุน สู้ภัยแล้ง” สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
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 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดกีบั “นางสาวสริิรัตน์ รัตนาเมอืงสอง” 
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีเกษตร” ระดับ
เหรียญชมเชย จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดกีบันายณฐัพงษ์ อนิต๊ะปัน ได้รับรางวลัชมเชยจากโครงการส่งเสริม
นสิิตสหกจิศกึษาทีมี่ผลงานดเีด่น ของมหาวทิยาลัยพะเยาในผลงาน เร่ือง กระบวนการส่ือสารสู่การพัฒนาองค์กรทีม่คีณุภาพ
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 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัล 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
 1) นางสาวนิดาพร กันทะโล 
 2) นางสาวมนนรี นันต๊ะ 
 3) นายนิรุจน์ บุญมา 
 4) นายศุภกรณ์ อึ้งศรีวงษ์ 

2. การแข่งขันซักประวัติ การเลือกใช้ยาและการให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วย ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 
 1) นางสาวมินตรา วงใจค�า 
 2) นางสาวรุ่งนภา จันทะโคตร 

ณ ห้องประชุมอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สมาชิกทีม Perilla oil ประกอบด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว น.ส.สุนิภัณฑ์ ค�าปัน 
และน.ส.อาริสรา ค�าเคร่ือง นสิิตสาขาวชิาโภชนาการและโภชนบ�าบดั ช้ันปีที ่3 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ นายสุวพิชญ์ มณพีงษ์ 
และนายจารุกิตต์ ปานสี นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย 
จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) ระดับภาคเหนือ 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
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 นางสาวสิริปรียา พักแพก นิสิตสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ�าบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การน�าเสนอการท�าวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี เรื่อง “คุณสมบัติทางเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นหญ้า” ในงานประชุมวิชาการ Medical Science Academic Annual Meeting 
2017 (MSAM) ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 นางสาวณัฏฐ์รดา วงค์ไชยา นิสิตสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล ชมเชย การน�าเสนอ
การท�าวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี เรื่อง “การทดสอบการสร้างเอนไซม์ Hemolysin และ Phospholipase จาก 
Candida dubliniensis ในสภาวะออกซิเจนต�่า” ในงานประชุมวิชาการ Medical Science Academic Annual Meeting 
2017 (MSAM) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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 นางสาวกุลธิดา รักษาภักดี นิสิตช้ันปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันท่องบทกวีภาษาฝร่ังเศส และ 
นางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาฝรั่งเศส การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการภาษาฝร่ังเศส ในงาน “Célébrons les 160 ans de relations franco-thaïes” โดยสมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งนิสิตได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์และอาจารย์
จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 นางสาวศศิณัฐชา จ�าเริญ นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น 
ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ โดยได้รับการฝึกฝนจาก Miss Sanae 
Hagino อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้นิสิตยังได้รับใบประกาศนียบัตร
และได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาในฐานะนักศึกษาต่างประเทศ (Non - degree) สังกัด Center of Language Education and 
Research, Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
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 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 3 ราย ได้แก่ นางสาวปฐมาภรณ์ เคร่งครัด, นางสาวพรพิทยา มหามิตร 
และนางสาวกชพร เนตรทอง ได้รับเงินรางวัลจ�านวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างแอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียง
วรรณยุกต์ไทย เวอร์ชั่นที่ 3 (Thai Tone App/TTA V.3) จากการแข่งขัน Start Up Thailand League 2017 
ซึง่จัดโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกบัคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิเร่ิมต้นแห่งชาต ิและส�านกังานนวัตกรรม
แห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้

 นางสาวทพิยวลัย์ ต๊ะต้องใจ นสิิตช้ันปีที ่4 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับ
รางวัล ด้านคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับนิสิต 
นักศึกษา สาขากายภาพบ�าบัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน  
2560
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 นางสาวน�้าทิพย์ สีหานาม นิสิตช้ันปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย 
คุณธรรม - จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 ณ ลานกจิกรรม อาคารเรียนรวม (หลังเดมิ) มหาวทิยาลัยพะเยา นางสาวอนามกิา พิมพา 
และนางสาวจิตติมา บุญมี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต คร้ังที่ 6 โดยมี ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ 
ซึ่งโครงงานที่ได้รับรางวัลชื่อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการน�้านมวัว”
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ปรึกษาทีมและ
นิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จนสามารถกวาดรางวัล
ระดับประเทศ รวมมูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งด�าเนินการร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา 
นักวิจัยและผู้ประกอบการให้พัฒนาธุรกิจได้ภายใต้ระบบพี่เลี้ยงส�าหรับผู้ประกอบการ (Mentor for Entrepreneurship)

 เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ นิสิตสาขาวิชา
วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวลัชมเชย ในโปรแกรม
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ชื่อโครงการ “ผจญภัยในดินแดนแห่งความรู้” ซึ่งเป็นผลงานของนายวรพงศ์ จินดาพานิช 
และนายศุภกิจ พงศ์เศรษฐ์กุล

Final_AW_����������������������������� 2560.indd   56 17/7/2561 BE   10:57



57

 การประชุมวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นางสาวภาณุมาศ วงศ์ษา นิสิตช้ันปีที่ 4 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชมเชยจากการน�าเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) เรื่อง การพยากรณ์
ภัยแล้งเพื่อติดตาม และประเมินผลทางภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา ลุ่มน�้าอิง

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยาได้รับรางวลัที ่3 จากการน�าเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล เร่ือง “Dressing 
SOFA” โดยมีนางสาวธัญญลักษณ์ กองชัยและนางสาวประภัสสร ศักดิ์แสน เป็นผู้น�าเสนอผลงาน ในการจัดประชุม
วิชาการระดับนักศึกษาระดับนานาชาติ The 2nd NEIN Student Forum; Health, Research & Innovation: 
Today’s Student, Tomorrow’s Future. เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
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 นางสาวปณิสรา ไชยราช นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนิสิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
โดดเด่นจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานทีป่ระชุมคณบดแีละหวัหน้าสถาบนัการศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์
ของรัฐ (ทคพย.) ในการประชุมวชิาการเครือข่ายสถาบนัการศกึษาพยาบาล ประจ�าปี 2560 เร่ือง “การขับเคลือ่นการศกึษาพยาบาล 
เพือ่ผลติบณัฑิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0” ระหว่างวนัที ่19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ

 นสิิตวทิยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม เข้ารับรางวลัชนะเลิศ การประกวด “รับน้องเชงิสร้างสรรค์” ประจ�าปีการศกึษา 
2560 ภายใต้โครงการ Check-in Cheer Room ซึ่งจัดโดย องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
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 นายพิสิษฐ์ ผลาสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2016 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มสวท. ซึ่งรางวัลที่ได้เป็นหนึ่งใน 19 ทุน ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก
นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศจ�านวน 134 สถาบัน ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เม่ือวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 นายสุรักษ์พันธ์ชัย ใจแก้ว นางสาวณัฐริกา วงศ์ปัญญา นายเกียรติชัย   
อ่อนนางาม นายเสฎฐวุฒิ ดีลิ และนายฤทธิไกร ศิริพันธ์ ทีมคอนกรีตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คอนกรีตมวลเบาประเภทคอนกรีตประสิทธิภาพสูง ในการแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ และอาจารย์สุรเชษ ศรีนารา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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 เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประกวด
โครงงานวิศวกรรมปฐพี จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี 
ในคณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพมหานคร การประกวดจะเป็นลักษณะของการฝึกการท�างานค้นคว้าและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อนิสิต เมื่อส�าเร็จ
การศกึษาออกไปเป็นวศิวกร นสิิตสาขาวศิวกรรมโยธา สามารถคว้ารางวลัมาได้ 2 เหรียญ ภายใต้การดแูล ผศ.ดร.ธนกร ชมภรัูตน์ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้

 รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายกฤติธี ศรีพรหมชัย นายธนกฤต เทพอุโมงค์ นายพรอนันต์ ตันสกุล และ
นายฤทธิเกียรติ แก่นมณี 

 รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพิสิษฐ์ ผลาสิงห์ นายจิรายุทธ ค�ามูล นายพิพัฒน์พล บุญถึง และนางสาวอรชพร ศรีพรมใต้

 เมือ่วนัที ่6 - 10 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิรปรียา 
บญุงาม นายสุวพิชญ์ มณีพงษ์ นิสิต คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ และนายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ 
(Startup Thailand League 2017) จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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 นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร จ�านวน 3 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแข่งขัน
การน�าเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยหรือนวัตกรรม ในโครงการนวัตวณิชย์ Research to Market 2018 (R2M) โดยโครงการ
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นทั้งผู้จัดงานและผู้ให้การสนับสนุนนิสิตเข้าร่วม
การแข่งขนัทัง้นี ้นสิิตสาขาวชิาการจัดการการส่ือสารทีผ่่านการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนมหาวทิยาลัยพะเยา จ�านวน 3 ทมี ได้แก่ 
1. นางสาวเพ็ญธิดา จันทร์ดุง้ นสิิตสาขาวชิาการจัดการการส่ือสาร ช้ันปีที ่3 จากทมี CPR Guide อปุกรณ์ช่วยการกดหน้าอก 
ในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 2. นางสาวพณิตนาฎ เมืองใจมา นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 จากทีม Ling Lang
Lung  Thai Tone App แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 3. นางสาวณัฐชา กิจจา นิสิตสาขาวิชาการจัดการ
การสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 จากทีม S.A.A Group เม็ดฟู่ผสมสารสกัดจากกาแฟ มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมไขมันที่เป็นต้นเหตุ
ของภาวะอ้วน

 เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 นางสาวบุหงา อุตสาหพรมมินทร์ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบโปสเตอร์ ประเภทดีเด่น หัวข้อเรื่อง 
“การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคนิคกระแสไฟฟ้าความร้อน” ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” 
ครั้งที่ 9 ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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 เม่ือระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 นายชัยชนะ จันทร์เนตร นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 4 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบโปสเตอร์ ประเภท รางวัลดีมาก
หวัข้อเร่ือง “การเปลีย่นแปลงค่าความจไุฟฟ้าของหวัตรวจจบัก๊าซซงิค์ ออกไซด์ต่อก๊าซเอทานอลและอะซิโตน” ในงานประชุม
วิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ เชื้อเจ็ดตน นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบโปสเตอร์ ประเภทรางวัลดี หัวข้อเรื่อง 
“การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอินทรีย์โดยการเติมอนุภาคนาโนโลหะ ลงในโครงสร้างชั้นต่าง ๆ” 
ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 นายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า (แถวนั่งคนแรกด้านขาวมือ)           
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือเซิร์น (The European Organization for Nuclear 
Research; CERN) ให้เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคระดับอาเซียนครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “1st SLRI - 
CERN ASEAN Accelerator School 2017: Introduction to Accelerator Physics” ณ สถาบันวิจัย            
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

 เมื่อวันที่ 19 - 20 พ.ย. 59 นางสาวขนิษฐา บุญยัง ,นางสาวจุฑารัตน์ พรหมเสน, นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปัญญา 
และนางสาวเบญจวรรณ ผุสดี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ R2M2017 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
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 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลสนับสนุน
สร้างผลงานต้นแบบ StartUP Thailand league ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์  จ.เชียงใหม่ จ�านวน 3 ทีม ดังนี้

 1. นายพิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต และนายศราวุฒ ค�าปัญญา  
 ผลงานชื่อ “เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ”

 2. นายวุฒิชัย ลังกาพินธุ์ และนายสฤษดิ์ จุลมุสิก
 ผลงานชื่อ “เครื่องน�าการกดนวดหัวใจช่วยฟื้นคืนชีพ”

 3. นายวชิราวิทย์  สีเสน นางสาวศิริลักษณ์ เผ่าต๊ะใจ และนางสาวศุภรัตน์ มีสุข 
 ผลงานชื่อ “เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการท�างานของกล้ามเนื้อ”

 เม่ือวันที่ 8 ก.ค. 2560 นายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลสนับสนุนสร้างผลงานต้นแบบงาน StartUP Thailand league 
ผลงานชื่อ ”เครื่องตรวจวัดการคลอดของแม่กระเบนสวยงาม” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพฯ จ�านวน 
1 ทีม
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ด้านการวิจัย 

 มหาวทิยาลัยพะเยา มุง่ส่งเสริมวจัิยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมทีม่รูีปแบบซบัซ้อนขึน้ เช่น การวจัิย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่า ทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญ
และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่การเรียนการสอน
ทีม่ปีระสิทธิผล และมคีณุภาพชีวติทีด่ ีตลอดจนเพ่ิมขดีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้อง
สร้างผูน้�าในการวจัิยให้สามารถด�าเนนิการในลักษณะหุน้ส่วนหรือการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัทีม่ช่ืีอเสียงทัง้ในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้น�าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการท�าโครงการวิจัย จ�านวน 352 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 192,196,885 บาท

ตารางแสดงจ�านวนโครงการและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี 2557 - 2560

รายการ
จ�านวน/ปีงบประมาณ

2557 2558 2559 2560

จ�านวนโครงการ
จ�านวนเงิน

341
109,263,436

279
76,639,267

377
84,308,300

352
192,196,885
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 58 เรื่อง

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

การประเมินระดับของมลพิษทางน�้าจากผลกระทบ
การใช้ประโยชน์ของชุมชน บริเวณกว๊านพะเยา 
จังหวัดพะเยา
อทิธพิลของส่วนผสมต่อคณุภาพของขนมขบเคีย้ว
ชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแตŽน
ระดบัการแสดงออกตามฤดกูาลของยีนไวเทลโลจีนนิ
และดชันคีวามสมบรูณ์เพศ ของปลาหมอช้างเหยียบ
ในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
ผลของการทดแทนกากถัว่เหลืองด้วยไมยราบยักษ์ 
ต่อลักษณะการเจริญเตบิโต คณุภาพซากและเนือ้
ของนกกระทาญี่ปุ่น
สภาพการเลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อและความพึงพอใจ
ของเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอเมือง แม่ใจ 
ดอกค�าใต้ และภูกามยาว จังหวัดพะเยา
การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
เพื่อการบริโภคฝักสดในเขตภาคเหนือตอนบน
Effects of Storage Duration at Low 
Temperature on Hatchability and 
Post - hatch Performances of Japanese 
Quails (Coturnix japonica)
Identification of Molecular Markers for 
Drip Loss Trait in Thai Commercial Pork
ผลของธาตุอาหารกลุ่ม mesos 
ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มจ�านวนยอด
ของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลา
เบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา
การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟส�าหรับการเตรียมแช่อิ่ม
ต่อการท�าแห้งของผลหม่อน
ผลของอาหารผสมครบส่วนเปลือกข้าวโพด
ต่อการผลิตโคเนื้อ
Correlation of Spawning Season and 
Maturational Parameters, Expression 
Levels of Vitellogenin Genes in Notopterus 
notopterus and Anematichthys armatus 
in Kwan Phayao, Thailand

กัญญาณัฐ             
สุนทรประสิทธิ์

หทัยทิพย์               
นิมิตรเกียรติไกล

ดุจฤดี
ปานพรหมมินทร์

กฤตภาค
บูรณวิทย์

พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา

บุญฤทธิ์
สินค้างาม
วัชระ

แลน้อย

พันธภรณ์
สุภัคกาญจน์
สุกัลยา
ภู่ทอง

หทัยทิพย์
นิมิตรเกียรติไกล

ยุพารัตน์
โพธิเศษ
พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา
ดุจฤดี

ปานพรหมมินทร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

วารสารวิจัยเทคโนโลยี
การประมง

วารสารเกษตร พระวรุณ

วารสารเกษตร

วารสารเกษตร

วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร

วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร

KKU Researeh Journal

Journal of Agricultural 
Technology 

วารสารพืชศาสตร์
สงขลานครินทร์

วารสารเกษตรพระวรุณ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

วารสารนเรศวรพะเยา

Kasetsart University 
Fisheries Research 

Bulletin

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3,000

4,000

1,500
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 58 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและชนิดของ
อาหารสูตร MS ต่อการเจริญเติบโตและ
การพั²นาของต้นหนอนตายหยาก
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อรถแลกเงิน

ผลของการบูรณาการโปรแกรมสมาธิบ�าบัด
กับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ ต่อการรับรู้พลัง
อ�านาจการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา
ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิผลของนิสิตและ
บัณฑิตพยาบาล ตามการรับรู้ของนิสิต บัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ 
ต่อความรู้และพฤติกรรม การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัยท�านายพฤติกรรมสุขภาพของประชากร
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
การรับรู้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพกับ
การใช้ชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าว เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�าที่มี
ประสิทธิผลในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่องพลวัตพะเยา แลแพร่นิยม:ประวัติศาสตร์
นิพนธ์ กรณีเงี้ยวก่อจลาจล ร.ศ. ñòñ
การเมืองภาคประชาชนในสังคมไทยก่อนและหลัง
ทศวรรษ 2540 : อุดมการณ์ ความสัมพันธ์
ต่อรัฐและความเป็นพลเมือง
บทส�ารวจงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในภาคเหนือตอนบน:ข้อสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคม
กับมนุษย์

สุภาพร
ภัสสร

อุดม
งามเมืองสกุล

ศิริพร
แสงศรีจันทร์

ศิริพร
แสงศรีจันทร์

กันยา
นันต๊ะแก้ว

ชลลดา
ไชยกุลวั²นา

วรัทยา
กุลนิธิชัย

ศิริพร
แสงศรีจันทร์

ศิริพร
แสงศรีจันทร์

มนตรา
พงษ์นิล
มนตรา
พงษ์นิล

มนตรา
พงษ์นิล

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา

วารสารการพยาบาล
และการศึกษา

วารสารสภาการพยาบาล

วารสารการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ
เชียงรายเวชสาร

วารสารพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วารสารการพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพ

วารสารไทยคดีศึกษา 

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์สาร
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68

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 58 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

The Application of Lanna Wisdom for Spa 
Business in the Upper Northern Thailand

LOCAL PEOPLE’S ATTITUDES AND 
NEEDS TO SAFE ARGO - TOURISM 
DEVELOPMENT IN PHAYAO PROVINCE
รูปแบบและวิธีการน�าเสนอเนื้อหาของสโมสร
ลิเวอร์พูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภัยพิบัติศึกษา : แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ        
(ตอนที่ 2)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะ
นิสิตครู ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้น
บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา
การชักน�าการออกดอกของต้นสร้อยไก่ในสภาพ
หลอดทดลอง
ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของจ�านวน
แนวรูปไม้ฮอกกี้บนสามเหลี่ยมปาสกาล**
ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลหารของจ�านวน
ที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 1 ด้วยจ�านวน 37 และ
เลขโดด 3
ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ความสัมพันธ์ของ
ผลบวกของสามจ�านวน จ�านวนสามชุดที่หลักมาก
ที่สุดเป็นเลขโดด 2, 3, 7 1, 5, 6 และ 4, 8, 
9 ตามล�าดับ
การตรวจวัดค่าระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณ
จังหวัดพะเยา
การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่มีนักศึกษา
พิการเรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
การศึกษาเหตุผลในการเลือกเรียนและทัศนคติ
ที่มีต่อการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง - สาละวิน

International Journal 
of Asian Tourism 

Management
นิเทศสยามปริทัศน์

วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารการวิจัยเพื่อพั²นา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วารสารนเรศวรพะเยา

วารสารวิจัย มสด สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์

วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

วารสารวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา
วารสารสุทธิปริทัศน์

วารัชต์ มัธยมบุรุษ         
warach  

madhyamapurush
ประกอบศิริ
ภักดีพินิจ

ดิษฐา
จ�าปาแขก
ลือชา

ลดาชาติ

จักรกฤษณ์ 
จันทะคุณ

จักรกฤษณ์
จันทะคุณ

ลือชา
ลดาชาติ
ภพเก้า
พุทธรักษ์
อัยเรศ

เอี่ยมพันธ์
อัยเรศ

เอี่ยมพันธ์

อัยเรศ
เอี่ยมพันธ์

สุพรรณษา
จันทร์สุริยา

อทิติ
วลัญช์เพียร
สุภัทรา

โยธินศิริกุล
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69

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 58 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษส�าหรับนิสิต
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาความเที่ยงตรงของการทดสอบลุกยืน 
3 ครั้งและเดินเพื่อใช้ประเมินความสามารถ
ทางกายในผู้สูงอายุ
ความเที่ยงตรงของการทดสอบลุกจากนั่งขึ้นยืน 
5 ครั้ง ส�าหรับประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม
ในผู้สูงอายุในชุมชน
การพัฒนาการทดสอบลุกยืน 3 ครั้งแล้วเดิน
เพื่อใช้ท�านายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุ
ไทยในชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาและความสามารถในการทรงตัว
ที่วัดด้วย Star Excursion Balance Test 
ในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและระดับน�้าตาล
ในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การประเมินความสามารถในการทรงตัวในผู้ที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผลทันทีของการก้าวขÖ้นลงกะลามะพร้าวต่อ
ความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ผลทันทีของการนวดเท้าด้วยตนเองร่วมกับ
ออกก�าลังกายด้วยลูกเทนนิสต่อความสามารถ
การทรงตัวในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
การเปรียบเทียบผลการจัดการยาแอสไพริน
ต่อการหยุดไหลของเลือดหลังการถอนฟัน 
ในผู้ป่วยโรคทางระบบที่ได้รับยาแอสไพริน 
81 มิลลิกรัมต่อวัน
การพัฒนาแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไทย โดยใช้
เตาไมโครเวฟ

เกริก
เจษฎานุวัฒน์

เอกราช
วงศ์ษายะ

พุทธิพงษ์
พลค�าฮัก

พุทธิพงษ์
พลค�าฮัก

วีระศักดิ์
ต๊ะปัญญา

พัชรียา
อัมพุธ
พัชรียา
อัมพุธ
พัชรียา
อัมพุธ

พนิดา
หาญพิทักษ์พงศ์

ปิยะวรรณ
เอมอิ่มอนันต์

ณิชภา
พาราศิลปŠ

วารสารศิลปศาสตร์

ศรีนครินทร์เวชสาร

วารสารเทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่  

วารสารกายภาพบ�าบัด
แห่งประเทศไทย

วารสารเทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่  

ศรีนครินทร์เวชสาร

วารสารเทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่

ศรีนครินทร์เวชสาร

Journal of Associated 
Medical Sciences

วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ

วารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
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70

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�านวน 58 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

51

52

53

54

55

56

57

58

การชักน�าให้เกิดผลึกในปัสสาวะสังเคราะห์
โดยเชื้อ Proteus mirabilis ที่แยกได้จาก
ผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ผลการออกก�าลังกายฟ้อนเจิงต่อความยืดหยุ่น
ของร่างกายวัยรุ่นหญิง
ผลทันทีของการก้าวขÖ้นลงกะลามะพร้าว
ต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือด ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศกึษาเปรียบเทยีบผลทนัทรีะหว่างการอบไอน�า้
สมุนไพรไทยและการอบไอน�้าธรรมดาต่อ
ความยืดหยุ่นของร่างกายในเพศหญิง 
อายุ 30 - 45 ปี
ผลเฉียบพลันของอุปกรณ์นวดกดจุดกล้ามเนื้อคอ
และไหล่ที่พัฒนาจากลูกเทนนิส
พฤติกรรมจริยธรรมของอาจารย์ทางคลินิกและ
ความสุขในการเรียนรู้ ของนิสิตกายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยพะเยา
การประเมินท่าทางการท�างานและความผิดปกติ
ของกระดูกและกล้ามเนื้อในช่างท�าไม้กวาด
ดอกแก้ว
ความชุกของการติดเชื้อปรสิตล�าไส้ในกลุ่มเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาของอ�าเภอหนึ่ง

ปิยะวรรณ
เอมอิ่มอนันต์

พนิดา
หาญพิทักษ์พงศ์

พัชรียา
อัมพุธ

ศิรินทิพย์
ค�าฟู

วีระศักดิ์
ต๊ะปัญญา
อรุณีย์
พรหมศรี

อรุณีย์
พรหมศรี

ปารียา
ใบอุบล

วารสารเทคนิคการแพทย์
และกายภาพบ�าบัด

วารสารนเรศวรพะเยา

วารสารเทคนิคการแพทย์
และกายภาพบ�าบัด

ศรีนครินทร์เวชสาร

ศรีนครินทร์เวชสาร

วารสารวิชาการ
คุณธรรมความดี

Joumal of Associated 
Medical Sciences

วารสารนเรศวรพะเยา
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71

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Optimizing shoot culture media for Rubus 
germplasm: the effects of NH4 (+), NO3  
(-), and total nitrogen
Effects of the dietary supplementation 
of mixed probiotic spores of Bacillus 
amyloliquefaciens 54A, and Bacillus 
pumilus 47B on growth, innate immunity 
and stress responses of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus)  
Visceral and serum lysozyme activities in 
some freshwater fish (three catfish and 
two carps)  
Phenotypic characterization of Thai native 
black- bone chickens indigenous to 
northern Thailand
Derivation and characterization of 
putative embryonic stem cells from 
cloned rabbit embryos
Effects of holy basil (Ocimum sanctum) 
extract on the growth, immune response 
and disease resistance against 
Streptococcus agalactiae of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus)
A new species of genus Fejervarya 
(Anura:Dicroglossidae) from northern 
Thailand
A novel multilocus phylogenetic estimation 
reveals unrecognized diversity in Asian 
horned toads, genus Megophrys sensu 
lato (Anura: Megophryidae)  
Soft tissue molding technique in cleft lip 
and palate patient using laser surgery in 
combination with orthodontic appliance: a 
case report
Analyzing spatial clustering and hotspots 
detection of HIV/AIDS prevalence using 
GIS technology

สุกัลยา
ภู่ทอง

กรทิพย์
กันนิการ์

ไพบูลย์
ปะนาเส

กฤตภาค
บูรณวิทย์

พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา

ดุจฤดี
ปานพรหมมินทร์

ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ

ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ

พรพัฒน์
ธีรโสภณ

ไพศาล
จี้ฟู

IN VITRO CELLULAR & 
DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY-PLANT
Fish and Shellfish 

Immunology

Comparative Clinical 
Pathology

THAI JOURNAL OF 
VETERINARY MEDICINE

Theriogenology

International Journal of 
Agriculture and Biology

ZOOLOGICAL 
RESEARCH

Molecular Phylogenetics 
and Evolution  

Laser Therapy

International Journal of 
Geoinformatics
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72

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Influence of silver nanoparticles and 
liberated silver ions on nitrifying sludge: 
ammonia oxidation inhibitory kinetics and 
mechanism 
Association of health symptoms with low - 
level exposure to organophosphates, DNA 
damage, AChE activity, and occupational 
knowledge and practice among rice, corn, 
and double - crop farmers
Determination and Assessment of 
Glyphosate Exposure Among Farmers 
from Northern Part of Thailand
Removal of Organophosphorus Pesticide 
Residues in Leaf and Non - leaf 
Vegetables by Using Ozone Water
Selective Effects of Azelaic Acid in 
Nanovesicles on Cell Lines

Potential Development of Personnel in 
Tourism and Service for Supporting the 
Opening Asean Free Trade for Upgrading 
the Economic and Social Development 
to the Sustainability of Muang District, 
Phayao Province
Financial feasibility study on spa 
establishment with Lanna wisdom in 
Chiang Rai
Linking substance flow analysis and soil 
and water assessment tool for nutrient 
management
Alleviation of Cadmium Toxicity in Rice 
by γ - Polyglutamic Acid produced by 
Bacillus subtilis 
JOINT MODELING OF SURVIVAL AND 
LONGITUDINAL ORDERED DATA USING 
A SEMIPARAMETRIC APPROACH

ภูมิศร์
ทับทิมแดง

รัตนา
ทรัพย์บ�าเรอ

รัตนา
ทรัพย์บ�าเรอ

รัตนา
ทรัพย์บ�าเรอ

ธฤษิดา
ปัญโญศักดิ์

สุริยา ส้มจันทร์              
suriya

somchan

วารัชต์ มัธยมบุรุษ          
warach  

madhyamapurush
ณภัทร

จักรวั²นา

กฤตชญา
อิสกุล

เขมวดี
ปรีดาลิขิต

Environmental Science 
and Pollution Research 

Journal Occupational 
Health

Journal of Pharmacology 
and Toxicology

Chiang Mai Journal of 
Science

Multifunctional Systems 
For Combined Delivery, 

Biosensing and 
Diagnostics 

The Social Sciences

PONTE International 
Scientific Researches 

Journal
Journal of Cleaner 

Production

EnvironmentAsia

Australian &
 New Zealand 

Journal of Statistics

12,000

27,762

12,000

22,000

12,000

24,319

12,000

12,000

12,000

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Iterative Methods for a Generalized 
Equilibrium Problem and a Nonexpansive 
Multi - Valued Mapping
New Approximation Schemes for Two 
Asymptotically Perturbed Nonexpansive 
Nonself Mappings
Alternative Approximation Method for 
Learning Multiple Feature
Relaxor - like behavior and ferroelectric 
evolution in (1-x) [0.5BZT−0.5PT]− (x) 
BKT ternary system
Theoretical studies on aluminum trialkoxide -
initiated lactone ring - opening 
polymerizations: Roles of alkoxide 
substituent and monomer ring structure 
Low temperature ethanol response 
enhancement of ZnO nanostructures 
sensor decorated with gold nanoparticles 
exposed to UV illumination  
Low - energy plasma immersion ion 
implantation modification of bacteria to 
enhance hydrolysis of biomass materials  
Cationic ring - opening polymerization of 
cyclic carbonates and lactones by group 
4 metallocenes: A theoretical study on 
mechanism and ring - strain effects 
Hybrid methods for a finite family of 
G-nonexpansive mappings in Hilbert spac-
es endowed with graphs  
UP - Algebras characterized by their 
anti - Fuzzy UP-Ideals and anti - Fuzzy 
UP - Subalgebras
Cloning of DFR gene in Curcuma 
alismatifolia ‘Chiang Mai Pink’ and 
Agrobacterium - mediated transformation

วัชรภรณ์ 
ช่อล�าเจียก

ธนกฤต
เทียนหวาน

กรรณิการ์
ข�าพÖ่งสน
อนรัุกษ์              

ประสาทเขตร์การ

จิตระยุทธ์
จิตอ่อนน้อม

เอกสิทธิ์
วงศ์ราษฎร์

สมบูรณ์
อนันตลาโภชัย

จิตระยุทธ์
จิตอ่อนน้อม

วัชรภรณ์
ช่อล�าเจียก

อัยเรศ
เอี่ยมพันธ์

ภพเก้า พุทธรักษ์ 
Phopgao 
Buddharak 

Vietnam Journal of 
Mathematics

Thai Journal of 
Mathematics

Thai Journal of 
Mathematics
INTEGRATED 

FERROELECTRICS

Computational and 
Theoretical Chemistry

Sensors and Actuators, 
A : Physical

Surface and Coatings 
Technology

Journal of Theoretical 
and Computational

 Chemistry

AKCE International 
Journal of Graphs and 

Combinatorics 
Italian Journal of Pure 

and Applied Mathematics

RESEARCH JOURNAL 
OF BIOTECHNOLOGY

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

17,031

32,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Fuzzy sets in UP - algebras

DERIVATIONS OF UP - ALGEBRAS

Sonochemical synthesis, characterization, 
and magnetic properties of Mn - doped 
ZnO nanostructures  
Isolation of Cryptococcus gattii from a 
Castanopsis argyrophylla tree hollow 
(Mai - Kaw), Chiang Mai, Thailand
LARVICIDAL AND PUPICIDAL ACTIVITIES 
OF CRUDE AND FRACTIONATED 
EXTRACTS OF ACACIA PENNATA (L.) 
WILLD. SUBSP INSUAVIS SHOOT TIPS 
AGAINST AEDES AEGYPTI (L.) 
(DIPTERA : CULICIDAE)
A modified S - iteration process for 
G - nonexpansive mappings in Banach 
spaces with graphs
Terpenoids with potent antimycobacterial 
activity against Mycobacterium tuberculosis 
from Trigonostemon reidioides roots
Effect of stirring time on morphology and 
crystalline features of MnO2 nanoparticles 
synthesized by co - precipitation method
Effect of ligand structure in the 
trimethylene carbonate polymerization by 
cationic zirconocene catalysts: A “naked 
model” DFT study
A Study of Fuzzy Ideals in PO - 
Gamma - Semigroups
A Note on an M5 - Edge Coloring of a 
Complete Graph
A new delay - dependent absolute 
stability of Lur’ e systems for neutral 
type with time - varying delays

อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 Aiyared iampan

อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 
Aiyared iampan

อารักษ์
กลิ่นบ�ารุง

กานต์รวี
ขยัน

รัชนาพร
โชคชัยสิริ

วัชรภรณ์
ช่อล�าเจียก

รัชนาพร
โชคชัยสิริ

พิมพ์ใจ
แสงความสว่าง

จิตระยุทธ์
จิตอ่อนน้อม

อัยเรศ
เอี่ยมพันธ์
มานะ

ดงอนนท์
วาจารี
วีระ

Annals of Fuzzy 
Mathematics and 

Informatics
The Korean Journal 

of Mathemati
Rare Metals 

Mycopathologia

SOUTHEAST ASIAN 
JOURNAL OF TROPICAL 
MEDICINE AND PUBLIC 

HEALTH

Numerical Algorithms

TETRAHEDRON

INORGANIC AND 
NANO - METAL 
CHEMISTRY 

Journal of Organometallic 
Chemistry

Palestine Journal of 
Mathematics

Global Journal of Pure 
and Applied Mathematics
International Journal of 
Control Systems and 

Robotics

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

21,676

4,000

Final_AW_����������������������������� 2560.indd   74 17/7/2561 BE   10:57



75

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Robust exponential stability of a class of 
uncertain Lur’e systems of neutral type 
by Wirtinger - based integral inequality
New hybrid adaptive control for function 
projective synchronization of complex 
dynamical network with mixed time -
varying and coupling delays
A NEW DERIVATION OF UP - ALGEBRAS 
BY MEANS OF UP - ENDOMORPHISMS
On solving the minimization problem and 
the fixed - point problem for nonexpansive 
mappings in CAT(0) spaces  
The regularization method for solving 
variational inclusion problems  
Comparison of antioxidant, antimicrobial 
activities and chemical profiles of three 
coffee (Coffea arabica L.) pulp aqueous 
extracts
Spirogyra neglecta inhibits the absorption 
and synthesis of cholesterol in vitro
Effects of extraction solvents of dietary 
plants on lipid lowering activity
Genetic diversity of the red - spotted 
tokay gecko (Gekko gecko Linnaeus, 
1758) (Squamata: Gekkonidae) in 
Southeast Asia determined with 
multilocus enzyme electrophoresis
MicroRNA - 141 is upregulated in 
preeclamptic placentae and regulates 
trophoblast invasion and intercellular 
communication
Bacopa monnieri extract increases rat 
coronary flow and protects against 
myocardial ischemia/reperfusion injury  
Laboratory investigation of the 
performances of cement and fly ash 
modified asphalt concrete mixtures

วาจารี
วีระ

วาจารี
วีระ

อัยเรศ
เอี่ยมพันธ์
ประสิทธิ์
ช่อล�าเจียก

ประสิทธิ์
ช่อล�าเจียก
อัจฉราภรณ์  
ดวงใจ

อัจฉราภรณ์  
ดวงใจ

อัจฉราภรณ์  
ดวงใจ

กมลวรรณ
จงสมชัย

วิทยา
ชัยวังเย็น

ณฐกร
ค�าแก้ว

ธนกร
ชมภูรัตน์

International Journal of 
Control Systems and 

Robotics
International Journal of 

Mathematical and 
Computational Methods

Algebra letters

Optimization Methods 
and Software

Thai Journal of
 Mathematics

Integrative Medicine 
Research

Integrative Medicine 
Research

Journal of Medicinal 
Plants Research

Journal of Asia - Pacific 
Biodiversity

TRANSLATIONAL 
RESEARCH  

BMC Complementary and 
Alternative Medicine

International Journal 
of Pavement Research 

and Technology

4,000

4,000

4,000

12,000

12,000

6,000

6,000

32,000

12,000

12,000

12,000

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร จ�านวนเงิน

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Effect of sodium hydroxide and sodium 
silicate solutions on strengths of alkali 
activated high calcium fly ash containing 
Portland cement  
Comparative study using Portland cement 
and calcium carbide residue as a promoter 
in bottom ash geopolymer mortar 
Simultaneous control of frequency 
fluctuation and battery SOC in a smart 
grid using LFC and EV controllers based 
on optimal MIMO - MPC
POST - CYCLIC BEHAVIOR OF GRANULAR 
SOIL-STRUCTURE INTERFACE DIRECT 
SHEAR TESTS
Soil - structure cyclic direct shear tests : 
a new interpretation of the direct shear 
experiment and its application to a series 
of cyclic tests
Power System State and Transmission 
Line Conductor Temperature Estimation
Simulations of the large - scale four point 
bending test using Rousselier model
Improved Transgenic Mouse Model for 
Studying HLA Class I Antigen Presentation
The Development of Simple Screening 
Tool for Predict Risk of Falls in Thai 
Community - Dwelling Elderly
Effects of combined exercise training on 
functional performance in children with 
cerebral palsy : A randomized controlled 
study
Co - inheritance of Hb J-Kaohsiung 
[β59(E3) AAG>ACG, Lys→Thr] and HbE 
[β26(B8) GAG>AAG, Glu→Lys] in a Thai 
Woman

ณัฐพงศ์
ด�ารงวิริยะนุภาพ

ณัฐพงศ์
ด�ารงวิริยะนุภาพ

จงลักษณ์
พาหะ«า

สุริยาวุธ
ประอ้าย

สุริยาวุธ
ประอ้าย

เชวศักดิ์
รักเปšนไทย
สุธรรม
อรุณ
กรุง

ผิวพรรณ์
พุทธิพงษ์
พลค�าฮัก

ณิชาภา
พาราศิลปŠ

สิทธิชัย
ปัญญาใส

KSCE Journal of Civil 
Engineering 

Construction and 
Building Materials

Journal of Electrical 
Engineering and 

Technology

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF GEOMATE

ACTA GEOTECHNICA  

IEEE Transactions on 
Power Systems

Engineering Fracture 
Mechanics

Scientific Reports

JOURNAL OF THE 
MEDICAL ASSOCIATION 

OF THAILAND
Pediatric Physical 

Therapy

Indian Journal of 
Hematology and Blood 

Transfusion 

12,000

12,000

32,000

21,413

12,000

12,000

12,000

12,000

32,000

12,000

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 69 เรื่อง (ต่อ)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ�านวน 89 เรื่อง

ที่

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

ชื่อการประชุม

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

67

68

69

1

2

3

4

5

6

7

Diagnosis of Compound Heterozygous 
Hb Tak/β - Thalassemia and 
HbD - Punjab/β - Thalassemia by HbA2 
Levels on Capillary Electrophoresis  
New Benzophenones and Xanthones from 
Cratoxylum sumatranum ssp. neriifolium 
and Their Antibacterial and Antioxidant 
Activities  
On Some Classes of r - AG - Groupoids  

การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพ
ในเขตภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีการผสมกับพันธุ์
ทดสอบ

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่
เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังนา ภาคเหนือตอนบน

ฤดูกาลวางไข่และนิสัยการกินอาหารของปลาแป้น
แก้ว (Parambassis siamensis) ในพื้นที่ชุ่มน�้า
หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ
คณุภาพน�า้ในแม่น�า้องิ ตอนล่างและล�าน�า้สาขา
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจ�าแนกชนิดและศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในวงศ์
ปลาสวาย (Pangasiidae) 6 ชนิด  
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 
และคุณภาพน�้าในพื้นที่ชุ่มน�้าหนองเล็งทราย 
จังหวัดพะเยา
การใช้ Adjuvant เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
วัคซีนของเชื้อ Streptococcus agalactiae           
ในปลานิล (oreochromis niloticus Linn.)

สิทธิชัย
ปัญญาใส

สาโรจน์
จีนประชา

ธิติ
เกตุค�า

บุญฤทธิ์
สินค้างาม

บุญฤทธิ์
สินค้างาม

ศิริลักษณ์
วลัญช์เพียร

กัญญาณัฐ             
สุนทรประสิทธิ์

ดุจฤดี
ปานพรหมมินทร์

กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

กรทิพย์
กันนิการ์

Indian Journal of 
Hematology and Blood 

Transfusion 

Journal of Agricultural 
and Food Chemistry

Gazi University 
Journal Science

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขต

ก�าแพงแสน
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตก�าแพงแสน
แก่นเกษตร          

แก่นเกษตร          

แก่นเกษตร

การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ 55
การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ 55          

12,000

12,000

12,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ�านวน 89 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุม จ�านวนเงิน

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Innate and Adaptive Immunity Response 
of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) 
to Dietary Supplementation of 
Vitamin C and β - glucan 
คุณค่าทางโภชนาการอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์
ในชุมชนพื้นที่สูง ภูลังกา จังหวัดพะเยา

การประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชุมชนพื้นที่สูง ภูลังกา จังหวัดพะเยา

การคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสทูริงจิ
เอนซิสที่ควบคุมหนอนกระทู้เพื่อใช้ในฟาร์ม
ข้าวอินทรีย์

การระบุชนิดปลา 5 ชนิดในแม่น�้ากก 
จังหวัดเชียงรายโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงกุ้งฝอยในกว๊าน
พะเยา
การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากเก๊กฮวยใน
ระบบการปลูกพืชที่สูงและพื้นราบ

ปัญหาการไม่ส�าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศจัดการห่วงโซ่การผลิตและ
การส่งออกอาหารไทย กรณีศึกษา KinThai 
Express
การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการตั้งโซลาร์ฟาร์ม 
จังหวัดพะเยา
แนวทางการเรียนกฎหมายให้ประสบความส�าเร็จ
ของนักศึกษากฎหมายต้นแบบคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
ของนิสิตชั้นที่ 1 : กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรทิพย์
กันนิการ์

สกุลคุณ
มากคุณ

หทัยทิพย์               
นิมิตรเกียรติไกล

สุภัค
มหัทธนพรรค

ดุจฤดี
ปานพรหมมินทร์

กัญญาณัฐ             
สุนทรประสิทธิ์

รวิสรา
รื่นไวย์

วราพงษ์  
คล่องแคล่ว

ฐิติรัตน์
เชี่ยวสุวรรณ

ชัชพงศ์
ภาชนะพรรณ์
กันย์กัญญา                

ใจการวงค์สกุล

กันย์กัญญา                
ใจการวงค์สกุล

การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ 55 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 

ครั้งที่ 26 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
 การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 5 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 5
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ�านวน 89 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุม จ�านวนเงิน

20

21

22

23

24

25

26

27

หลักการและแนวคิดกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม :
ศึกษาการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางการน�ามาใช้
ในประเทศไทย
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมรูปแบบ
การจับสัตว์น�้าในกว๊านพะเยาใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินราชพัสดุ
กว๊านพะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบายกฎหมาย

การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
กรณีศึกษา ต�าบลแม่ต�ëา อ�าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
ปัจจัยท�านายพฤติกรรม การเสริมสร้างสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ 
ในอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถใน
การเป็นพิธีกรและผู้น�านันทนาการต่อสมรรถนะ
ประจ�ากลุ่มงานของนักพั²นาสุขภาวะ

ความชุกของลูกน�้ายุงลาย ต�าบลแม่ต�ëา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ความหลากหลายของไลเคน ณ สวนรุกชาติ
ภูแปก อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วาลินี
นันทขว้าง

วิทูรย์
ตลุดก�า

วิทูรย์
ตลุดก�า

ดาว
เวียงค�า

วรัทยา
กุลนิธิชัย

ประเสริฐ
ค�าอ้าย

ดาว
เวียงค�า

อรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

ประชุมทางวชิาการระดบัชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ฉลองครบรอบทศวรรษ

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
ครั้งที่ 1 “พลวัตสุขภาพ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย       
ครั้งที่ 1 “พลวัตสุขภาพ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 

ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ CONFERENCE 
PROGRAM 4th Rajabhat 
University National and 
International Research 

and Academic Conference  
(RUNIRACIV)
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ�านวน 89 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุม จ�านวนเงิน

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

The study distributions of lichen genus 
Graphis (Graphidaceae) Thailand

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย
เพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ของน�้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

DEMOCRACY AND BUDDHISM

ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในเขตพื้นที่อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา
แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชุมชน 
จังหวัดพะเยา

การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
จัดการขยะ บ้านสันจกปก ต�าบลดอกค�าใต้ 
อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา
การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ 
ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
การบ�าบัดฮอร์โมน 17 แอลฟา - เมทิลเทสโทส
เตอโรน ในน�้าบ่อแปลงเพศปลาด้วย
กระบวนการโอโซเนชัน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

ศักยภาพของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมมูลฝอย
พลาสติก ส�าหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์

อรัณย์ภัค
พิทักษ์พงษ์

รัตนา
ทรัพย์บ�าเรอ

มาลีรักษ์
อัตต์สินทอง

ประยงค์
จันทร์แดง

พันธกานต์
นันตาลิต

วรัญญา
ไชยทารินทร์

วีระพงษ์
กิติวงค์

วิราพร
โชติปัญญา

เนทิยา
กรีธาชาติ

วนาวัลย์
ปรากฏ

เนทิยา
กรีธาชาติ

การประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

ครั้งที่ 3  
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
The 10th ICSSR - NRCT 
JOINT Seminar “Democracy 
and Governance in India 

and Thailand 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

“เฉลิมฉลอง 80 ปี 
มหาวทิยาลัยราชภฎัอตุรดติถ์”
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 4/2559 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ�านวน 89 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุม จ�านวนเงิน

39

40

41

42

43

44

45

46

47

การประเมินผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศ
ของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา
การบ�าบัดน�้าเสียจากโรง¦่าสุกรโดยแพลอยน�้า
หญ้าแฝก

การคัดแยกเชื้อราผลิต Lignin Peroxidase 
บริเวณ Dry Dipterocarp Forest Flux 
เพื่อบ�าบัดน�้าเสียจากหัตถกรรมกระดาษสา
การคัดแยกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์กลุ่ม 
Ligninolytic จากดินบริเวณระบบบ�าบัดน�้าเสีย
โรงงานกระดาษ
การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์
ออกซิเดสจากน�้าเสียอุตสาหกรรม เยื่อและ
กระดาษสาและดินป่าเต็งรังในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก
ดินและน�้าเสียการผลิตปลาส้ม

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากดิน
และน�้าเสียจากร้านอาหารที่ปนเปื้อนน�้ามันและ
ไขมัน

การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถทนต่อความ
เป็นพิษของตะกั่วจากดินและน�้าเสียโรงงาน
ฟอกหนัง

ศักยภาพของเครื่องกลั่นน�้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบหลังคาทรงครึ่งกระบอก

มนตรี
แสนวังสี
สุมล

นิลรัตน์นิศากร

สุมล
นิลรัตน์นิศากร

สุมล
นิลรัตน์นิศากร

สุชัญญา
ทองเครือ

สุชัญญา
ทองเครือ

สุชัญญา
ทองเครือ

สุชัญญา
ทองเครือ

บุญวัฒน์
วิจารณ์พล

การประชุมทางวิชาการ
ระดบัชาต ิพะเยาวิจัย คร้ังที ่5

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 
และนวัตกรรมกับการพัฒนา

ประเทศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 

ครั้งที่ 26 
การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 

ครั้งที่ 26 
การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม 

ครั้งที่ 26 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

ครั้งที่ 6 “45 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
สร้างสรรค์การศึกษา 

พั²นางานวิจัย ใช้นวัตกรรม
น�าสังคม”  
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48
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54
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การศึกษาสมรรถนะของเครื่องประกอบอาหาร
พลังงานแสงอาทิตย์แบบจานพาราโบลิกส�าหรับ
การน�าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

ผลของแสงต่อประสิทธิภาพการบ�าบัดแอมโมเนีย
ไนโตรเจนโดยระบบฟิล์มชีวภาพชนิดสาหร่าย

ประสิทธิภาพการก�าจัดไนโตรเจนของระบบบึง
ประดิษฐ์แบบลอยน�้า ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียจาก
การเลี้ยงปลา
การประเมินประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวลเหลือทิ้งด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบก๊าซ
ไหลลง
ผลของ γ - polyglutamic acid และเซลล์ 
Bacillus subtilis ต่อการเจริญและพัฒนาการ
ของต้นกล้า ข้าวขาวดอกมะลิ 105

การศึกษาถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของ
ปาล์มน�้ามัน

การศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ 

การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันพืชปาล์มด้วย
การท�าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้ตัว
เร่งดินสอพอง
การศึกษาคุณภาพน�้าในหนองปึ๋ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ในฤดูร้อน โดยใช้ความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัด
ทางชีวภาพ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่
อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตายบนท้องถนนในพื้นที่
จังหวัดพะเยา โดยวิธีถดถอยโลจิสติก

บุญวัฒน์
วิจารณ์พล

โสมนัส
สมประเสริฐ

โสมนัส
สมประเสริฐ

ณภัทร
จักรวั²นา

กฤตชญา
อิสกุล

วัชระ
วงค์ปัญโญ

วัชระ
วงค์ปัญโญ

วัชระ
วงค์ปัญโญ

ธีรชัย
อ�านวยล้อเจริญ

สุลาวัลย์
ยศธนู
สุลาวัลย์
ยศธนู

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

ครั้งที่ 6 “45 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
สร้างสรรค์การศึกษา 

พั²นางานวิจัย ใช้นวัตกรรม
น�าสังคม” 

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้งที่ 13 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขต

ก�าแพงแสน 
การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 12  
การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 12 
การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 12
การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ด้าน 

“การวิจัยเพื่อการพั²นาอย่าง
ยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของโครงสร้างปีก
ในชันโรงสกุล Tetrigona
การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาปีกของประชากร 
Tetragonilla collina จากรังธรรมชาติ ที่มี
ปากทางเข้ารังจ�านวนหลายช่องทาง ในพื้นที่
สร้างรังที่แตกต่างกัน
เกสรพืชที่ชันโรง 3 สกุล (Homotrigona, 
Tetrigona และ Tetragonula) เก็บเข้าสู่รัง
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าข้อมูล
สูญหาย ในการวางแผนแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ์

การศึกษาปัจจัยในกระบวนการเคลือบแบบ
หมุนเหวี่ยงที่มีต่อรูปแบบของชั้นเคลือบผิวกระจก
การผลิตและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของกระจก
เคลือบพอลิเมอร์ด้วยวิธีแบบดั้งเดิม และ
วิธีเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง
การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรใน อ.จุน 
จ.พะเยา ที่มีต่อการปลูกข้าวอินทรีย์
การส�ารวจหนอนพยาธใินปลากระแห (Barbonymus 
schwanenfeldii) และปลากระมัง (Puntioplites 
proctozysron) จากแม่น�้าน่าน หมู่บ้านประมง
ปากนาย อ�าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่ออัตราการเจริญเติบโต
ของพารามีเ«ียม
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง 
(Gardenia erythroclada) และมะคังขาว 
(Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งดินสอพองเผาใน
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน�้ามันปาล์ม

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน�้ามันปาล์ม
ในระบบผสมเมทานอลและเอทานอลโดยใช้
ดินสอพองเผาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ผลฉับพลันของสารสกัดสาหร่ายเตา
ต่อความดันโลหิตในหนูขาว

ทิพย์วรรณ
สรรพสัตย์
ทิพย์วรรณ
สรรพสัตย์

ทิพย์วรรณ
สรรพสัตย์
นพดล

ยศบุญเรือง

วรรณฤดี
แก้วมีศรี
วรรณฤดี
แก้วมีศรี

เขมวดี
ปรีดาลิขิต
ประลองยุทธ
ศรีปาลวิทย์

ชุติมา
ใจเพ็ชร
ภพเก้า
พุทธรักษ์

ณัฐพร
พุทธวงศ์

ณัฐพร
พุทธวงศ์

ณฐกร
ค�าแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 8 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6 
การประขุมวิชาการระดับชาติ 
นเรศวรวิจัย และนวัตกรรม

กับการพัฒนาประเทศ  
ครั้งที่ 12
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การควบคมุประสานกนัของ EV และอนิเวอร์เตอร์
ของ PV โดยใช้ MIMO - MPC 
เพื่อท�าเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด
กรณีศึกษาการสร้างบ้านประหยัดพลังงานร่วมกับ
การใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 
ระยะที่ 1
ผลกระทบของอุณหภูมิตัวน�าสายส่งที่มีต่อการ
ประมาณสถานะสามเฟส
การประมาณการผลิตก�าลังสูงสุดจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ประสิทธิภาพสูงในโรงพยาบาลด้วยปั�มความร้อน 
กรณีศึกษา : ห้องเก็บยาโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

การศึกษาการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบแอคทีพส�าหรับหนังหมู

การพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก

คุณภาพชีวิตและความเครียดของนิสิตระดับ
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟส�าหรับอินเวอร์เตอร์
ของ PV เพื่อท�าเสถียรภาพความถี่ในระบบ         
ไมโครกริด
การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ 
เพื่อท�าเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
ถุงพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานถุงพลาสติก 
จังหวัดเชียงใหม่

จงลักษณ์
พาหะ«า

นัทธิ์ธนนท์
พงษ์พานิช

เชวศักดิ์
รักเปšนไทย
เชวศักดิ์
รักเปšนไทย
นัทธิ์ธนนท์
พงษ์พานิช

นัทธิ์ธนนท์
พงษ์พานิช

วสันต์
ค�าสนาม
เอกชัย
แผ่นทอง

จงลักษณ์
พาหะ«า

จงลักษณ์
พาหะ«า

อัจฉราวดี
แก้วรรณดี

เอราวิล
ถาวร  

การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ครั้งที่ 39 
การประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 
การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39  
การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39  
การประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30           

ณ จังหวัดสงลา
การประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกล
แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย  

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 

 ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการ
ด้านการพั²นาการด�าเนินงาน
ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2560   
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ที่

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม
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84

85
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88
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1

2

แนวทางการปรับปรุงโรงเชือดโคขุน โดยใช้
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
กรณีศึกษา สหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้ จ.พะเยา

การศึกษาการเก็บรักษาแบคทีเรียโดยการใช้
กระดาษกรอง

ผลของการอดนอนต่อความจ�าและปฏิกิริยาการ
ตอบสนองในนิสิตมหาวิทยาลัย

ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว
ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้ว
คลายกล้ามเนื้อหลักต่อความยืดหยุ่นและความ
คล่องแคล่ว
ความรู้และทัศนคติต่อการควบคุมยาสูบของ
ประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน 
เมืองพะเยา ล�าปาง และเชียงราย
การสุ่มตรวจหาเชื้อปรสิตก่อโรคจากกลุ่มอาสา
สมัครในต�าบลห้วยแก้ว จังหวัดพะเยา

STUDY OF HAND FOOT MOUTH 
PREVENTING BEHAVIORS A MONG 
CAREGIVER IN CHILDCARE CENTERS IN 
PHAYAO PROVINCE   

Nutrient Balance in Corn and Paddy 
Production Systems in Phayao Lake 
Watershed

เอราวิล
ถาวร   

ณรงค์
นวลเมือง

ชัชฎาภรณ์
ใจเย็น

พรรณทิพย์
งามช่วง

ยุทธนา
หมั่นดี

เกษม
สมทะนะ

ดาว 
เวียงค�า

ณภัทร
จักรวั²นา

การประชุมวิชาการ
ด้านการพั²นาการด�าเนินงาน
ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2560   
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย         

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย        

ครั้งที่ 6

Mae Fah Luang 
University International 
Conference 2016 on 

“Advance in Medical and 
Health Sciences” 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ        
The 5th International 

Conference on Green and 
Sustainable Innovation  

(ICGSI 2015) 

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 8 เรื่อง (ต่อ)

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุม จ�านวนเงิน

3

4

5

6

7

8

How does a Duty of Life Influence 
Happiness?

Water Footprint Assessment of Cassava 
for Food Feed Fuel in the Mun River 
Basin

Economically Extended - Material Flow 
Analysis of Maize Supply Chain in Thai-
land

Cytotoxic constituents of 
Anaxagorea luzonensis A. Gray

Development of topical gel-based 
formulation for enhancing transdermal 
delivery of capsaicin : physical properties 
characterization 

Effects of miniscrew Location on 
performance of distalization appliance 
(iPANDA)

วีระพงษ์
กิติวงค์

ณภัทร
จักรวั²นา

ณภัทร
จักรวั²นา

รัชนาพร
โชคชัยสิริ

สุรีวัลย์
บ�ารุงไทย

สุธรรม
อรุณ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Proceedings of 2016 
Fourth International 

Conference on Advances 
in Management, Economics 
and Social Science MES
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ        

The 5th International 
Conference on Green and 
Sustainable Innovation 

(ICGSI 2015)  
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ         

The 5th International 
Conference on Green and 
Sustainable Innovation 

(ICGSI 2015) 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The Pure and Applied 
Chemistry International 

Conference 2016 
(PACCON2016)

“THAILAND : One Hundred 
Years of Advancement in 

Chemistry”    
การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ The JSPS - 
NRCT Follow - Up 
Seminar4 2017 and 

33rd International Annual 
Meeting in 

Pharmaceutical Sciences  
(JSPS - NRCT 2017 and 

IAMPS33)      
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ        
The 2016 Biomedical 

Engineering International 
(IBMEiCON-2016)

2,000

1,500

1,500

2,000

2,000

2,000
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�าเสนอรางวัลระดับชาติ จ�านวน 7 เรื่อง

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อการประชุม ประเภทผลงาน จ�านวนเงิน

1

2

3

4

5

6

7

การรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่
สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริม
ชาวนาไทย

คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้าน
และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

การพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก
ขนาดเล็ก

Perilla Seed Oil Extract 
Ameliorates Dextran Sulfate 
Sodium-Induced Injury in Colitis 
in Mouse
การพัฒนาเครือข่ายการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน
ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : การส่งเสริม
และรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 
คุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นริษรา           
ประสิทธิปานวัง

จนุรัตน์
ไมรินทร์

ยุพา
ชาญวิกรัย

วสันต์
ค�าสนาม

นภาพันธ์  
กังวาล

วิทูรย์
ตลุดก�า

วิมลเรขา          
ศิริชัยราวรรณ

ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 

ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

20th World Congress 
on Clinical Nutrition  

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ

 พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศใน
การน�าเสนอ แบบ 
Oral Presentation 

ระดับชาติ
ผลงานวิจัยที่ได้
รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับชาติ แบบ  

Oral Presentation 
ผลงานได้รับรางวัล
ในการน�าเสนอ
ระดับชาติ 

แบบบรรยาย
ผลงานได้รับรางวัล
ในการน�าเสนอ
ระดับชาติ 

แบบบรรยาย
ผลงานได้รับรางวัล
ในการน�าเสนอ 
Poster ระดับ
นานาชาติ

ผลงานได้รับรางวัล
ในการน�าเสนอ 

Poster ระดับชาติ

ผลงานได้รับรางวัล
ในการน�าเสนอ 
Oral ระดับชาติ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2,500

5,000
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�าเสนอรางวัลระดับนานาชาติ จ�านวน 3 เรื่อง

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�าเสนอรางวัลระดับชาติ จ�านวน 2 เรื่อง

ผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม จ�านวน 2 เรื่อง

ที่

ที่

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

ชื่อการประชุม

ประเภทผลงาน

ประเภทผลงาน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

1

2

3

1

2

1
2

Embryoid bodies as a model 
system to study effects of heat 
stress on post-implantation 
development of mammalian 
embryos

IN VITRO SAFETY ASSESSMENT 
OF CLINACANTHUS NUTANS 
CRUDE EXTRACTS

Development of Experimental 
Techniques to Determine 
Convective Heat Transfer 
Coefficients in Heat Exchanger 
Devices

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธ์ุพืช
เศรษฐกิจทางเลือก : สตรอเบอรี่และ
เบญจมาศ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ 
Neospora caninum ในรกโคใน
จังหวัดพะเยา

โมเดลการพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพสู่ชุมชนสุขภาวะ
ทุ่งมอกโมเดล

พยุงศักดิ์      
อินต๊ะวิชา

ปวีณ
คันศร

วสันต์
ค�าสนาม

สุกัลยา
ภู่ทอง

อรอ�าไพ
จ่าภา

International 
Conference on 
Tropical Animal 
Science and 

Production (TASP 
2016)  

Mae Fah Luang 
University

International 
Conference 2016 
The 7th TSME 
International 
Conference on 
Mechanical 
Engineering 

การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัย

ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัย

ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

อรรจน์มน ธรรมไชย
กัลยา จ�าปาทอง

ผลงานวิจัยที่ได้
รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับนานาชาติ  
แบบ  Oral 
Presentation

ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการ

น�าเสนอ แบบ Oral 
ระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศใน

การน�าเสนอแบบ 
Oral 

ระดับนานาชาติ

งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ

งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ

10,000

10,000

10,000

2,500

2,500

12,000
12,000
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89

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ จ�านวน 1 เรื่อง

ผลงานที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา จ�านวน 1 เรื่อง

ที่

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

ชื่อการประชุม

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

1

1

การเพ่ิมความทนแรงกระแทกให้กบักระจกด้วย
สารเคลือบชนดิพอลิไวนลิฟอร์มัลด้วยวธีิการ
เคลือบแบบดัง้เดมิและวธีิการเคลือบ
แบบหมุนเหวีย่ง

อปุกรณ์ส�าหรับนวดเท้าและออกก�าลังกาย
เพ่ือพัฒนาการทรงตวัจากลูกเทนนสิ

วรรณฤดี
แก้วมีศรี

พนิดา               
กาญพิทักษ์พงศ์

การประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาต ิInternational 
Technology Exhibition and 
Networking Event for 

Surface Treatment, paits 
& Coatings Solutions 
ณ Bangkok, Thailand

อนุสิทธิบัตร

12,000

2,500
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90

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น 
(Best Paper Award) ในการน�าเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“Ontology - assisted Structural Design Flaw Detection of Object -
Oriented Software” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Joint Inter-
national Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language 
Processing (iSAI - NLP 2017) ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม
โนโวเทล หัวหิน ชะอ�า บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ดร.สุกัลยา ภู่ทอง 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล
ผลงานดีมาก ในการน�าเสนอผลงานวิจัย Poster presentation การประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธ์ุพืชเศรษฐกจิทางเลือก : สตรอเบอร่ีและเบญจมาศ 
ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 ดร.ภูวดล ด้วงโต 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลดเีด่น การน�าเสนอผลงานวิจัยประเภท 
Poster Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประมาณ
อายุโดยใช้พัฒนาการของฟันกรามล่างซ่ีที่สามในกลุ่มประชากรไทย” ในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่าง วันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560 
ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา        
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นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลดีเด่น การน�าเสนอผลงานประเภท 
oral presentation เร่ือง “คุณค่าทางโภชนาการอาหารพืน้บ้านและพฤติกรรมการบริโภค
ของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย” ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมพญาง�าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation 
เรื่อง Perilla Seed Oil Extract Ameliorates Dextran Sulfate Sodium - Induced 
Injury in Colitis in Mouse ในการประชุม 20 th World Congress on Clinical 
Nutrition 2016, ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรุงเทพฯ

นายวิทูรย์ ตลุดก�า

 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การน�าเสนอผลงานประเภท Poster 
presentation กลุ่มงานวจัิยมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านสังคมและการศกึษา) 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญาง�าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ

 คณะนติศิาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเย่ียมในการน�าเสนอแบบ oral presentation 
งานวจัิยช่ือ ผ้าทอไทล้ือเชียงม่วน : การส่งเสริมและรักษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม 
คุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญาง�าเมือง 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560

นางนวพร เกษสุวรรณ

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
ภาคโปสเตอร์ จากผลงานวิจัยเร่ือง “การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายของกลุ่มเยาวชนในอ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ�าปี 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ดร.สาวิตรี  นะงอลา   

 คณะสหเวชศาสตร์ สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้รับทุนนักวิจัยแกนน�า     
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สาวิตรี นะงอลา สังกัด สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การรักษามะเร็งด้วยวิธกีารเพิม่ภูมคุ้ิมกัน” เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาทและเข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรเพ่ือความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ตลอดจนเป็นขวัญและก�าลังใจใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองและกลุ่มวิจัย เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศต่อไป 
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี         
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ดร.อักษรากร ค�ามาสุข

 คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการน�าเสนอ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of Turmeric Oil on 
Growth and Morphology of Malassezia” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Burapha University International Conference 2017 in Pattaya, Thailand, 
August 3 - 4, is the 6th

นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการน�าเสนอ ผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบ
โปสเตอร์ ประเภทดี เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสายวิชาการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี เม่ือวันที ่17 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเวยีงพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา
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อาจารย์พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญเงิน ทุ่มน�้าหนัก รุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง, 
เหรียญเงิน ขว้างจักร รุ่นอายุ 30 - 34 ปี หญิง ,เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี, เหรียญทองแดง เปตองหญิงคู่ ในงานกีฬาบุคลากรส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา เมื่อระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน ที่มีชื่อว่า “TPWA 
Thai Pronunciation and Writing Application” จากการน�าเสนอและประกวด
ผลงานใน “Kaohsiung International Invention and Design EXPO” 
(KIDE 2016) Taiwan ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศไต้หวัน

 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก รองนายกรัฐมนตรี   
พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ภายใต้ผลงานชื่อ “แอพพลิเคชั่นฝึกฟังและเขียน
ภาษาไทย” จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2560 เมื่อ
วันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ดร.รุ่งทิวา กองสอน

 วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การน�าเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral 
Presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21” ในงาน        
การประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร
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หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual Property unit)
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�าปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสนอขอรับการจดสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ดังนี้

ที่ คณะ ชื่อเรื่อง ผู้ประดิษฐ์ ประเภท วันที่ได้รับ
เลขค�าขอ

เลขค�าขอ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วทิยาศาสตร์
การแพทย์

วศิวกรรมศาสตร์

สหเวชศาสตร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

วทิยาศาสตร์

วทิยาศาสตร์
การแพทย์
วทิยาศาสตร์

วทิยาศาสตร์
การแพทย์

วทิยาศาสตร์

วทิยาศาสตร์

กรรมวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์
ชนดิผงแห้งของเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
สายพันธุ์ประจ�าถิ่น จงัหวดัพะเยา 
เพือ่ใช้แก้ปัญหาการระบาดของโรค
ไหม้คอรวงและโรคเน่า
เครื่องส่องไฟส�าหรับรักษาภาวะ
ตัวเหลือง
อุปกรณ์เพิ่มแรงต้านแบบปรับระดับ
ได้ เพ่ือการออกก�าลังกายในน�า้แบบ
เพลท (UP - Aquatic reinforce 
plate)
ระบบสารสนเทศประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

กรรมวิธีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจด้วย
วัสดุผสมซังข้าวโพดและเปลือก
ลูกเดือยและสูตรส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดจากผักหวานป่า และ
กรรมวิธีการผลิต
แผ่นปิดแผลไบโอเซลลูโลสผสม
สาหร่ายเตา
สูตรอาหารส�าหรับการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อเอ็มบริโอ (Embryo) 
อายุ 3 สัปดาห์ ของผกัหวานป่า 
(Melientha suavis pirre.) และ
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยง
สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสม
ของหัวปลี (Banana Blossom 
Agar) ส�าหรับการแยกเชื้อกลุ่ม 
The Cryptococcus neoformans/
Cryptococcus gattii species 
complex และกรรมวิธีการผลิต
เครื่องกวนสารละลายขนาดเล็ก
แบบพกพา (Portable mini Stirrer)
ชุดทดลองเส้นสมศักย์

ดร.นิคม
นาคสุพรรณ

ผศ.ดร.สิทธิเดช  
วชิราศรีศิริ
อ.เอกราช
วงศ์ษายะ

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  
เชี่ยวสุวรรณ

ดร.นิคม
นาคสุพรรณ

ดร.กัลยา  
จ�าปาทอง

ดร.อัจฉริยา  
ยศบุญเรือง
รศ.ดร.ภพเก้า  
พุทธรักษ์

อ.กานต์รวี  
ขยัน

อ.วชิรพันธ์
จันตระกูล
ดร.นิยม
โฮ่งสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

13 ต.ค. 59

13 ต.ค. 59

28 ต.ค. 59

8 พ.ย. 59

11 พ.ย. 59

20 ม.ค. 60

27 ก.พ. 60

19 ก.ย. 60

19 ก.ย. 60

28 ก.ย. 60

28 ก.ย. 60

160300 2088

160300 2089

160300 2187

348066

160300 2313

170300 0100

170300 0320

170100 5458

170300 1822

170300 1932

170300 1933
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โครงการบริการวิชาการประจ�าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

บริการอบรมให้ความรู้การก�าหนดเวลาผสมเทียมและหน่วยผสมเทียม
เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพะเยา
การผลิตแคนตาลูปปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่
ผู้บริโภค เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ปลูกแคนตาลูปอ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 : มาตรฐาน
ผลผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อลดการเผา 
และแก้ปัญหาความยากจนของชาวพะเยา ครั้งที่ 2
สวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสัตว์ (โคเนื้อ/
สุกร/ไก่พื้นเมือง) โดยใช้วัสดุทางการเกษตร : โครงการวันเกษตรถิ่น
กว๊านพะเยา ปีที่ 3
ระบบจัดการโครงการโดยใช้เทคนิคคัมบัง (Kanban)

การสร้างรูปสามมิติและความจริงเสมือนส�าหรับวัตถุโบราณ
ในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค�า
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2560 (ครั้งที่ 15)

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9

เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

การบริหารจัดการน�้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชนบ้านโซ้

เภสัชอาสา  พาคนเชียงค�าเลิกบุหรี่

การพัฒนาความแตกฉานทางสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ด้านสุขภาพส�าหรับประชาชน
พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

STCR Integration in community (บูรณาการบริการวิชาการ การ
เรียนการสอน การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยในชุมชน) : 
การนวดผ่อนคลายโดยการใช้ภูมิปัญญาไทย

ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา

ดร.วิพรพรรณ์    
เนื่องเม็ก

ดร.วิพรพรรณ์   
เนื่องเม็ก
ดร.บุญร่วม       
คิดค้า

รศ.ดร.โชค
โสรัจกุล

นายชลติพันธ์  
เปล่งวิทยา
ดร.บวรศักดิ์
ศรีสังสิทธิสันติ
ดร.สุลาวัลย์    

ยศธนู
ดร.นิยม         
โฮ่งสิทธิ์

ดร.จักรพงษ์  
จ�ารูญ

ผศ.ดร.สุขทัย  
พงศ์พัฒนศิริ
ดร.ภญ.อดิณัฐ  
อ�านวยพรเลิศ
อาจารย์องอาจ   

มณีใหม่
นางพรทิพย์     

ปาอิน
นางสาววรัทยา   

กุลนิธิชัย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

35,000

100,000

400,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000

100,000

ด้านการบริการวิชาการ
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98

โครงการบริการวิชาการประจ�าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

การป้องกันฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังหลายโรค
การจัดท�าคู่มือและอบรมให้ความรู้เรื่อง “พรรณพืชสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติบ้านถ�้า และสรรพคุณการน�าไปใช้ประโยชน์”
การศึกษาการควบคุมโรคไหม้คอรวง และการสนับสนุน
การเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
สายพันธ์ประจ�าท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา
ผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีแม่ใจ

เทคนิคการแพทย์ มพ. ร่วมใจพัฒนาชุมชนคนพะเยา

เสริมกิจกรรมสนุก สร้างสุขภาพแข็งแรง สู่ความเข้มแข็งในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
แม่กาน่าอยู่คู่ประชาสังคมเข้มแข็ง ปีที่ 2

การพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพบ้านสันจกปก 
ต�าบลดอกค�าใต้ อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา (Happy 
Community ปี 3)
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพบ้านสันจกปก ต�าบลดอกค�าใต้ 
อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปี 3)
สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี

การจัดเก็บฐานข้อมูลงานศิลปกรรมท้องถิ่นชุมชนจังหวัดพะเยาสู่
การอนุรักษ์และเผยแพร่
ยุวมัคคุเทศก์กว๊านพะเยา

พัฒนานักประชาสัมพันธ์ยุวชนชุมชนดอกค�าใต้ ปีที่ 2

การพัฒนาการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 4.0 : แบรนด์ท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ในกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2560)

บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2560
พัฒนาคุณภาพสู่ความส�าเร็จในการสร้างปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์
ดร.เนติ           
เงินแพทย์
ดร.นิคม

นาคสุพรรณ

อ.กภ.อรรจน์มน  
ธรรมไชย

อ.ดร.ทนพ.อักษรากร 
ค�ามาสุข

อ.กภ.พุทธิพงษ์
พลค�าฮัก

นางสาวดารารัตน์
ค�าเป็ง

ดร.วีระพงษ์        
กิติวงค์

ดร.วีระพงษ์        
กิติวงค์

นางสาวอุษณีย์
รัศมีวงษ์จันทร์
นายปณิธาน
ประมูล

นางสาวเยาวรัตน์   
เม็งขาว

 ดร.น�้าฝน
กันมา 

รศ.ดร.พยอม
ธรรมบุตร
นายช�านาญ
แสงแก้ว

นายช�านาญ
แสงแก้ว

นายช�านาญ
แสงแก้ว

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

110,000

40,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

800,000

1,850,900

500,000
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99

โครงการบริการวิชาการประจ�าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

33

34

35

36

37

38

39

40

การอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
การออกแบบ สร้างแบรนด์ การตลาด เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนจาก
งานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่
ตลาดสากล
ส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจครอบครัว

กฎหมายและการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : วิถีไทย 
วิถีถิ่น ไทลือ อ�าเภอเชียงม่วน
ให้บริการเพื่อรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ของแผนการรักษา
ทางทันตกรรม
การเพาะเห็ดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ของ
ภาคเกษตรกรรม
ระดมสมองต่อยอดแนวคิดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์รุ่นเยาว์

รวมโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

ผศ.ดร.สันธิวัฒน์  
พิทักษ์พล
ผศ.ดร.วัชระ   
วงค์ปัญโญ
รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์
ผศ.อุดม        

งามเมืองสกุล
ทันตแพทย์หญิง 
ศันสณี รัชชกูล

ดร.นิคม
นาคสุพรรณ
ผศ.ดร.วัชระ    
วงค์ปัญโญ

100,000

100,000

100,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

50,000

7,915,900
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100

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวันพยาบาลสากล : พยาบาล : เสียงแห่งพลังด้านสุขภาพ สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ประจ�าปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีโคมค�า จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
เกียรติคุณ แสดงความยกย่องในความเสียสละ ของมิสฟอร์เรน ไนติงเกล ผู้ซึ่งเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพพยาบาลและ
เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ อีกทั้งเผยแพร่บทบาทพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม กิจกรรมประกอบด้วย           
จัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติคุณ มิสฟอร์เรน ไนติงเกล กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจวัดความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกาย และไขมัน ใต้ผิวหนัง กิจกรรมให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ 
กิจกรรมรณรงค์งดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพชิงรางวัล
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101

 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในต�าบลแม่ใส ระหว่างวันที ่
30 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ที่ห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่ใส และฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลพะเยา และการฟื้นฟูสภาพ
เบื้องต้น ที่ชุมชนต�าบลแม่ใส
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102

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมจริยธรรมสัญจร ส�าหรับนิสิต/นักศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ�านวน 21 สถาบัน ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2560

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 2 “นวัตกรรมสังคม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Social Innovation for Quality of Life Development)” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง 7 - 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
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103

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งนิสิตให้บริการวิชาการแบบสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ 
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยประยุกต์ อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เวชกิจฉุกเฉิน 
ส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตร์ ออกฝึกงานแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในจังหวัดน่าน 115 แห่ง 
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560
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104

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ�าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมพิธีสู่ขวัญควาย และการส�ารวจเพื่อพัฒนา
กิจกรรมในพิธีสู่ขวัญควาย
ร่วมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเลี้ยง
ควายไทยของเกษตรกรบ้านสันสลี อ�าเภอแม่ใจ
พุทธเกษตรสัญจร เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว ภายใต้โครงการแม่กา
โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5
ร�ากระบองสุขกายสุขใจ ภูมิปัญญากีฬาไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วย
สีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า
ใน จ.พะเยา ครั้งที่ 5 
“Green point for Green School” สร้างเครื่องจักรชีวภาพ
เพื่อพืชดูดสารพิษและเป็นมิตรต่อโลก ปีที่ 3 : ความกลมกลืนผัก
พื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในวิถีล้านนา
การอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน

ศนูย์สุขภาพบ�าบดัแบบองค์รวม (Holistic Health Therapy Center)

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต�าบลขุนควร 
อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สลากภัตรวิทย์แพทย์

ตานต๊อด วิถีมหาทานแห่งล้านนา

นาฏยดุริยคีตล้านนา

การจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อ�าเภอดอกค�าใต้ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านกระบวนการผ้าป่าขยะ 
ภายใต้บริบทของงานพัฒนาแนววัฒนธรรม

น.สพ.สมชาติ
ธนะ

ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา

ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก

นายสัณห์ชัย
หยีวิยม

ดร.ก.รวีวุฒิ
ระงับเหตุ
ดร.กัลยา
จ�าปาทอง

ผศ.ดร.สุขทัย
พงศ์พัฒนศิริ

อาจารย์องอาจ
มณีใหม่

ผศ.ดร.มาลีรักษ์
อัตต์สินทอง
ดร.อนุกูล
มะโนทน
ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์
ดร.พยุงศักดิ์

ตันติไพบูลย์วงศ์
นายคมศักดิ์

พินธะ
นายสิทธิพร
สุวรรณมิตร

อาจารย์จารุวรรณ       
โปษยานนท์ 

ดร.วีระพงษ์
กิติวงศ์

60,000

75,000

75,000

100,000

50,000

100,000

100,000

75,000

75,000

100,000

100,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ�าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

การอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังวัดหลวงราชสัณฐานด้วยการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ร่วมกับชุมชน
การสร้างสรรค์การแสดงในวันส�าคัญเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธี
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา และนาฎศิลปŠไทยพื้นฐาน

สืบทอดศิลปะการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ครั้งที่ 2
ไหว้ครู และครอบครูทางศิลปะการแสดง

พื้นที่วัฒนธรรมงานศิลปกรรมท้องถิ่นชุมชนจังหวัดพะเยา

ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน

การพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรม โดยรอบผาเทวดาอย่างมีส่วนร่วม 
ต.สันโค้ง อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา 
ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา ประจ�าปี 2560
กิจกรรมเวียง

เจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่การด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 
ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตในพะเยา (ครั้งที่ 1)

สนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ (ครั้งที่ 5)

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง

แสดงแสง - เสียง เบิกฟ้า ชุดเบิกฟ้าอาณาจักรภูกามยาว

ศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา (ไต)

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.ชาญคณิต 
อาวรณ์

นายศราวุธ
จันทรข�า
นายศราวุธ
จันทรข�า
นายรัตนะ
ตาแปง

นายศราวุธ
จันทรข�า

นายปณิธาน
ประมูล

นายวีระยุทธ
หอมชื่น
ดร.สุนทร
คล้ายอ�่า

นางสาวณัฐญาณี    
ธนาฤทธิ์

นายยุทธพงษ์
ยะตา

นายวุ²ิชัย
ไชยรินค�า
นายช�านาญ
แสงแก้ว

นายช�านาญ
แสงแก้ว
นายนริศ
ศรีสว่าง
นายธีระ
ธิวงศ์

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์          
ปิ่นมงคลกุล
ดร.ส�าราญ
ทองแพง

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี
ดร.ส�าราญ
ทองแพง

75,000

65,000

80,000

100,000

90,000

100,000

100,000

150,000

500,000

200,000

1,000,000

1,567,100

100,000

100,000

250,000

35,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ�าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)

ล�าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�านวนเงิน (บาท)

36

37

38

39

ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้านเพื่อพัฒนาการของเด็ก

ค้นหาภูมิปัญญาร่วมสมัยในการจัดการขยะ ชุมชนต�าบลแม่กา 
(เพื่อสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดลคณะรัฐศาสตร์)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

การสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้นิทานประจ�าถิ่น
ของชุมชนแม่ใส

รวมโครงการทั้งสิ้น 39 โครงการ

ทพ.เฉลิมชัย
วุฒิพิทยามงคล
ผศ.ดร.ประยงค์
จันทร์แดง
นายณัฐวร
วงศ์จิตราทร
นายสิทธิชัย

พันชน

100,000

100,000

60,000

40,000

9,122,100
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ด้านการบริหารจัดการ

Final_AW_����������������������������� 2560.indd   107 17/7/2561 BE   10:58



108

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 2. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายสมชาย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 15. นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
 16. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 17. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงาน
 18. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
 19. รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
 20. ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 21. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 22. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 23. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 1. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ
  อธิการบดี
 2. ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร กรรมการ
       รองอธิการบดี
 3. ดร.ส�าราญ ทองแพง กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 4. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
 5. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง กรรมการ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 6. นายวุฒิชัย ไชยรินค�า กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
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 7. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 8. รศ.รัตนา อัตตปัญโญ  กรรมการ
       คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 9. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์  กรรมการ
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 10. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมการ
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 11. ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  กรรมการ  
  คณบดีคณะนิติศาสตร์
 12. นางสาวปราณี เทียมใจ  กรรมการ
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 13. ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร  กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 14. รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์  กรรมการ
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 15. รศ.พรรณยุพา นพรัก  กรรมการ
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 16. รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ  กรรมการ
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
 17. รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์    กรรมการ
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 18. ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย  กรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 19. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์  กรรมการ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. รศ.พูนพงษ์ งามเกษม  กรรมการ
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 21. รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์  กรรมการ
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 22. รศ.มาลินี ธนารุณ  กรรมการ
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 23. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา  กรรมการ
  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
 24. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก  กรรมการ
  คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
 25. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร  กรรมการ
  คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 26. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  กรรมการ
  ประธานสภาพนักงาน
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 27. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  กรรมการ
       ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 28. ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี  กรรมการ
       ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
 29. นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด  กรรมการ
  ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี
 30. นางกฤษณา แปงณีวงศ์  กรรมการ
  ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 31. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 32. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา
 33. นางณัฐธิดา ชาวน่าน  ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้อ�านวยการกองกลาง

คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ  ประธานกรรมการ
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 2. ดร.สมนึก พิมลเสถียร  กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย  กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายนคร ศิลปอาชา  กรรมการ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  กรรมการ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 7. ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร  กรรมการ
      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
 9. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม  กรรมการ
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 10. ดร.ส�าราญ ทองแพง  กรรมการและเลขานุการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด  ผู้ช่วยเลขานุการ
       ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่
 12. นางกฤษณา แปงณีวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ
  อธิการบดี
 2. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายจ�ารัส อินต๊ะ  กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  กรรมการ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 5. ดร.ส�าราญ ทองแพง  กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 6. รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์  กรรมการ  
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 7. ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  กรรมการ  
  คณบดีคณะนิติศาสตร์
 8. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมการ
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  กรรมการ
  ประธานสภาพนักงาน
 10. ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร  กรรมการและเลขานุการ
  รองอธิการบดี
 11. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด  ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ
 2. นายนรชัย ศรีพิมล  กรรมการ
 3. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง  กรรมการ
 4. ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  กรรมการ
 5. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมการ
 6. ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย  กรรมการ
 7. ดร.ส�าราญ ทองแพง  กรรมการ
 8. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  กรรมการ
 9. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง  กรรมการและเลขานุการ
 10. นางสาวสุคนธ์ ยากี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 11. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด  ผู้ช่วยเลขานุการ
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ด้านงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและมหาวิทยาลัยพะเยา ยังมี
งบประมาณรายได้ที่ได้รับจากส่วนอื่น ๆ  หรือจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น จากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การให้บริการด้านอื่น ๆ  รวมถึงการบริจาคจากหน่วยงาน  และองค์กรจากภายนอก  โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณโดยแยก
ตามแผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้
พัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพและการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริหารงานโดยกองคลัง โดยใช้คู่มือบัญชี
ส่วนราชการและหน่วยงานย่อยของกรมบญัชีกลาง และใช้ระบบบญัชีของมหาวทิยาลัยทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากกรมบญัชีกลาง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงสรุปงบประมาณประจ�าปี 2560

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามมิติกองทุน

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามมิติกองทุน

ปีงบประมาณ

มิติกองทุน

งบประมาณแผ่นดิน

จ�านวน

งบประมาณรายได้

ร้อยÅะ

รวม

2,719,005,400

58.31
1.54
1.11
1.14

37.50
0.40

100.00

1,081,771,000

1,585,481,200
41,840,000
30,275,900
30,900,000

1,019,646,200
10,862,100

2,719,005,400

1,637,234,4002560

กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนกิจการนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

รวม

1.54

1.11

0.40

1.14
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 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

Ëมวดราย¨่าย จ�านวน ร้อยÅะ

28.30
2.80
0.18

12.08
2.12

17.02

37.50
100.00

769,434,600
76,000,000
5,000,000

328,555,135
57,480,500

462,888,965

1,019,646,200
2,719,005,400

งบบุคลากร
 เงินเดือน
 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน
งบด�าเนินการ
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
 เงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

0.18

2.12

2.80

 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 (กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก�าลัง)
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ด้านบุคลากร

แสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ 

แสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

แผนภูมิจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

แผนภูมิจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ

บุคลากร/วุฒิการศึกษา

บุคลากร/ต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริÞÞาµรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

รองศาสตราจารย์

รวม

รวม

ปริÞÞาàอก

ศาสตราจารย์

894
10
34
61

999

119
7

38
164

339
-

13
45

397

-
-
6
6

474
8

12
15

509

8
5

24
37

81
2
9
1

93

111
2
8

121

พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม

พนักงาน
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม
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แสดงจ�านวนบุคลากรสายบริการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ 

แผนภูมิจ�านวนบุคลากรสายบริการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ

บุคลากร/วุฒิการศึกษา ปริÞÞาµรี ปริญญาโทต�่ากว่าปริญญาตรี รวมปริÞÞาàอก

746
13
73
2
3

837

4
-
-
1
-
5

253
10
9
-
2

274

425
2

58
1
1

487

64
1
6
-
-

71

พนักงาน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เกษียณอายุราชการ

รวม

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (กองการเจ้าหน้าที่)
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ด้านนิสิต

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตประจ�าปีการศึกษา 2560 

คณะ จ�านวน (คน)

31
676

1,136
972
465

2,719
498

2,637
556
803

1,123
1,139
475
487
95

1,410
220

3,773
84

101
600
236

20,236

ประกาศนียบัตร
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรคู่ขนาน
หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ
ปริญญาตรีควบโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม
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ด้านโปรแกรมการศึกษา

 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท�าการเรียนการสอนทั้งส้ิน 103 หลักสูตร โดยแบ่งได้ดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา

ระดับ จ�านวนหลักสูตร ร้อยÅะ

100.00
100.00

33.85
40.00
26.15

100.00

100.00
100.00

41.67
54.17
4.16

100.00

60.00
40.00

100.00

1
1

22
26
17
65

3
3

10
13
1

24

6
4

10

ประกาศนียบัตร
 1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมประกาศนียบัตร
ปริÞÞาµรี
 1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมปริÞÞาµรี
ปริญญาตรีควบโท
 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมปริญญาตรีควบโท
ปริญญาโท
 1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมปริญญาโท
ปริÞÞาàอก
 1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมปริÞÞาàอก
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ด้านอาคารสถานที่ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่  18  ถนนสายล�าปาง - พะเยา  ณ  บริเวณ  ต�าบลแม่กา  อ�าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  5,726  ไร่  ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2544

ปีงบประมาณ 
2545

ปีงบประมาณ 
2545

1,000,000

5,200,000

41,814,000

งานวางท่อระบายน�้าบริเวณถนนรอบ
อ่างเก็บน�้าแห่งที่ 1 และงานท�าผิวถนน
แบบหินคลุกบดอัดแน่นรอบอ่างเก็บน�้า
แห่งที่ 1
ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ
 อ่างเก็บน�้าแห่งที่ 1 และรอบ
 อาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้า
 ด้านหน้าวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน�้า
 แห่งที่ 1 และอาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารหอพัก
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้าประปา
 อาคารเรียนรวม ขนาด 28 ลบ.ม.
- งานปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
 จ�านวน 3 ห้อง 
- งานปรับปรุงความลาดเชิงเขาและ
 รางระบายน�้า
ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานถนน, ลานจอดรถและป้ายชื่อ
 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
 ชุดที่ 1 - 3 จ�านวน 300 ห้อง
- งานถนนลาดยางบริเวณหอพัก
 ชุดที่ 1 - 3
- งานต่อเติมห้องน�้า - ห้องส้วม 
 หอพักนิสิต จ�านวน 3 ชุด
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้าประปา
 ขนาดความจุ 300 ลบ.ม.

งานจ้างปรับปรุงบริเวณวาง
ท่อระบายน�้า และท�าผิวหินคลุก
รอบอ่างเก็บน�้าแห่งที่ 1

งานจ้างปรับผิวจราจรและภูมิทัศน์
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
และปรับปรุงสถานที่ วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา

1

2

3
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119

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2545

ปีงบประมาณ 
2545

ปีงบประมาณ 
2545

ปีงบประมาณ 
2546

ปีงบประมาณ 
2546

ปีงบประมาณ 
2546

ปีงบประมาณ 
2547

ปีงบประมาณ 
2548

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

4,900,000

4,000,000

3,000,000

30,000,000

23,900,000

10,000,000

600,000

1,400,000

700,000

1,800,000

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต�่า 
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่กลุ่มอาคาร
หอพักนิสิตและเชื่อมโยงไปยังอาคารกลุ่ม
ต่าง ๆ
ประกอบด้วยอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์ 
จ�านวน 3 หลัง และก่อสร้างก�าแพง
รั้วแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12” x 12” 
บริเวณพื้นทางเดินห้องโถงและส่วน
ที่อยู่ด้านนอกอาคารเรียนรวม
จ�านวน 7,147 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว จ�านวน 12 หลัง ประกอบไป
ด้วยอาคารเรียนรวม 4 หลัง อาคาร
ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า อาคารปฏบิตักิาร
นิเทศศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว จ�านวน 200 ห้อง ขนาดพื้นที่
ใช้สอยห้องละ 24 ตร.ม. 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณอาคาร
เรียนรวมและอาคารบริหารและปรับปรุง
ระบบเมนโทรศัพท์กลุ่มอาคารหอพักนิสิต
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
แบบโล่ง พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.
ก่อสร้างอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียวแบบโล่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 
96 ตร.ม. ประกอบไปด้วยห้องเก็บ
สารเคมี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องพัก
อาจารย์และพื้นที่บ่ออนุบาลลูกปลา
ก่อสร้างระบบท่อร้อยสายโทรศัพท์ส�าหรับ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะทาง 250 เมตร
ปรับปรุงถนนเพิ่มเติมบริเวณสถานที่
ก่อสร้างสนามกีฬา

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่หอพัก
และเชื่อมโยงไปยังอาคารต่าง ๆ 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

งานก่อสร้างที่จอด
รถจักรยานยนต์และรั้วด้านหน้า
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

งานปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดิน
ห้องโถงและส่วนที่อยู่ด้านนอก
อาคารเรียนรวม

งานก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏิบัติการ 12 หลัง

งานก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก
นิสิต

งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าและ
ระบบเมนโทรศัพท์ ระยะที่ 1 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
งานก่อสร้างอาคารโรงปุ‰ยหมัก
และโรงล้างจาน
อาคารที่ฝึกงานนิสิตส�านักวิชา
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

งานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน 
ส�าหรับระบบโทรศัพท์

งานก่อสร้างถนนเพิ่มเติมภายใน
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Final_AW_����������������������������� 2560.indd   119 17/7/2561 BE   10:58



120

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2550

ปีงบประมาณ  
2551

ปีงบประมาณ  
2551

ปีงบประมาณ  
2552

ปีงบประมาณ  
2552

ปีงบประมาณ  
2552

ปีงบประมาณ  
2552

ปีงบประมาณ  
2553

ปีงบประมาณ  
2553

998,000

1,000,000

4,500,000

15,000,000

935,000

849,000

4,600,000

1,200,000

3,970,000

1,988,500

6,500,000

500,000

ปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ 2 หอพัก
นิสิต พื้นที่ 552 ตร.ม.
ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขต

ปรับปรุงถนนภายในและระบบสายไฟฟ้า
ใต้ดิน
ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างกลุ่มอาคาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที ่1 - 2
และติดตั้งระบบสระว่ายน�้า
ปรับปรุงห้องน�้าและระบบระบายน�้าทางเดิน
เชื่อมเพิ่มเติมของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านภาษา

ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าอาคารสถาบนัศกึษา
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ
อาคารสระว่ายน�้า

ก่อสร้างระบบเมนประปาและผนัง
ราวกนัตกและอืน่ ๆ อาคารเรียนรวม 1, 2

ปรับปรุงอาคาร ส�านักงาน มหาวิทยาลัย
พร้อมครุภัณฑ์

ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์พร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ลักษณะอาคาร ค.ส.ล 1 หลัง 1 ชั้น     
พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม.
ปรับปรุงลานกิจกรรมและปรับแต่ง
ภูมิทัศน์

งานปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ

โครงการปรับปรุงถนนภายใน
วิทยาเขต
ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต     
วิทยาเขตพะเยา ระยะที่ 3
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมและ
ระบบสระว่ายน�้าโครงการก่อสร้าง
อาคารวทิยาศาสตร์ ระยะที ่1 - 2
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน�้าอาคาร
บริการและระบบระบายน�้าศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (เรือนเอื้องค�า) 
และทางเดินเชื่อมเพิ่มเติมของ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์
จ้างเหมาปรับปรุง
ห้องปฏบิัตกิารภาษา 1 - 2 
จ�านวน 1 รายการ
จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้า
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอาคาร
สระว่ายน�้าของมหาวิทยาลัย
นเรศวรพะเยา
จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมนประปา
และผนังราวกันตกและอื่น ๆ 
อาคารเรียนรวม 1, 2 
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 
ส�านักงาน มหาวิทยาลัยพร้อม
ครุภัณฑ์
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ
ทางการแพทย์พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการ
วิชาการ จ.เชียงราย
จ้างเหมาปรับปรุงศาล
สมเด็จพระนเรศวร

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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121

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

24,000,000

15,000,000

6,200,000

2,990,000

14,000,000

- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อจ่ายไฟ
 ให้แก่กลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อรื้อสายไฟ
 แรงสูงบริเวณหน้าตึกอธิการ
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 และขนย้ายครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- งานปรับปรุงระบบท่อน�้าประปาเพื่อจ่าย
 ให้กลุ่มอาคารหอพักนิสิต 19 หลัง
- งานปรับปรุงชั้นใต้ถุนอาคารและชั้นบน  
 อาคารพร้อมทัง้งานครุภณัฑ์จัดหาทัง้หมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร
- งานขนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง  
 ท่อลมใหม่
งานรื้อถอนและท�าการปรับปรุงถนนระยะ
ทาง 0.685 กม. ประกอบด้วย
- งานพื้นทางและรองพื้นทาง
- งานผิวทางและไหล่ทาง
- งานระบบระบายน�้าและขอบคันหิน
- งานเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ 
- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานปรับแก้ไขฝ้าชายคาระแนงที่หลุดร่วง
- งานซ่อมแซมประตูห้องประชุมและ
  ห้องเก็บของ 
- งานซ่อมแซมและแก้ไขห้องน�้า และ
  ห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร
- งานซ่อมแซมแก้ไขระเบียงโดยรอบ
- งานซ่อมแซมแก้ไขหลังคา
- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค
 เชื่อมระหว่างอาคารปฏิบัติการ 12 หลัง 
 และตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานฝั่งท่อลอดถนนส�าหรับระบบ
  สาธารณูปโภคในอนาคต ส�าหรับ
  ถนนสายใหม่
- งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 ของอาคารหอพักนิสิตใหม่ (ส่วนขยาย)
- งานก่อสร้างระบบไฟถนน บริเวณ
 ทางเข้ากลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
สาธารณปูโภคและขนย้ายครุภณัฑ์ 
เข้าอาคารใหม่

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
อาคารพญาง�าเมือง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน
ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
อาคารสถาบันศึกษาและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย

26

27

28

29

30
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122

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556

16,490,000

41,500,000

3,590,000

1,790,000

- ปรับปรุงหลังคาซุ้มทางเดิน ม้านั่ง
 โดยรอบอาคารและทาสีทั้งภายใน
 และภายนอกอาคารพญาง�าเมือง
- เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัด«ื้อ
 และเช่ารถเพิ่ม อีกทั้งยังไม่มีที่ส�าหรับ  
 จอดรถของมหาวิทยาลัยจึงก่อสร้าง  
 อาคารโรงจอดรถ บริเวณใกล้อาคาร
 เรือนเพาะช�า
ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและลานจอดรถ
นิสิตบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ระบบประปา
- ปรับปรุงทางเดินบริเวณด้านหลังอาคาร  
 ส�านักงานอธิการบดี
- งานถนน จุดที่ 1 (ด้านหลังอาคาร
 พญาง�าเมือง)
- งานถนน จุดที่ 2 (ด้านหน้าทางเข้า  
 อาคารพญาง�าเมือง)
- งานถนน จุดที ่3 (ทางเข้าโรงเรียนสาธิต)
- งานปรับปรุง,ติดตั้งวอร์เปเปอร์และ
 ปูพรมอาคารพญาง�าเมือง
- งานปรับปรุงอาคารผู้ติดตาม
- งานปรับปรุงบ้านพักรับรอง
เนื่องจากทางคณะได้จัดการเรียนการสอน
ด้านปฏิบัติการและใช้แปลงทดลองในพื้นที่
บริเวณหน้าอ่างหลวงไประยะหนึ่งแล้ว  
แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีอาคารที่พัก
ส�าหรับให้นสิิตได้หยุดพักระหว่างปฏบิตังิาน
หรือเวลาฝนตก และไม่มีห้องน�้าไว้ให้
บริการแก่นิสิต จึงท�าการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว ณ บริเวณด้านหลังตึกคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยมีห้องพักอาจารย์ ห้องเกบ็วสัด/ุอุปกรณ์ 
ห้องน�้า และพื้นที่ส�าหรับจัดการเรียน
การสอนได้สะดวกยิ่งขÖ้น

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้า
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สาขาเกษตรศาสตร์
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123

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556

4,990,000

1,990,000

990,000

3,650,000

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�าเนินการ
ก่อสร้างหอพักนิสิต (มพ.1 - มพ.18) 
เป็นอาคารชั้นเดียวใช้งานมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 ซึ่งใช้งานมาแล้วประมาณ 
12 ปี จึงมีสภาพช�ารุดทรุดโทรมมาก 
จÖงได้ด�าเนินการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ 
เช่น เปลี่ยนหลังคา, สุขภัณฑ์ห้องน�้า, 
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เป็นต้น เพื่อรองรับนิสิต
ที่จะเข้าพักในปีต่อไป
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาและศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยาขÖ้น เพื่อสนับสนุน
นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดและ
นโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN 
Community ในปี ค.ศ. 2015 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจึงได้ด�าเนินการจัดตั้งสถานที่
ดังกล่าว ณ บริเวณ ลาน ATM ชั้น 1 
อาคารเรียนรวมหลังเก่า
- ด�าเนนิการปรับปรุงส�านกังานช่ัวคราว สตง.
- กั้นห้อง ธาลัสซีเมีย
- ปรับปรุงห้องสมุดเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสาร
- ปรับปรุงคณะทันตแพทยศาสตร์
- ปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยว  
 อาเ«ียน
- ปรับปรุงห้องส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี
เนือ่งจากทางมหาวทิยาลัยได้ท�าการปรับปรุง
อาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณประตู
ทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว
ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการที่ได้
จัดท�าไว้ ดังนั้นเพื่อให้การปรับปรุงหน้า
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้
ก�าหนดไว้ จึงมีความจ�าเป็นต้องรีบด�าเนิน
โครงการดังกล่าว

ปรับปรุงหอพักนิสิต 
มพ.1 - มพ.18

จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม
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124

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2557

ปีงบประมาณ 
2557

ปีงบประมาณ 
2557

ปีงบประมาณ 
2558 - 2559

ปีงบประมาณ 
2558

ปีงบประมาณ 
2558 - 2559

ปีงบประมาณ 
2558

ปีงบประมาณ 
2558 - 2559
ปีงบประมาณ 
2558 - 2559
ปีงบประมาณ 
2559 - 2561
ปีงบประมาณ 
2559 - 2561

4,330,000

3,270,000

70,700,000

77,000,000

4,949,000

14,720,000

7,770,000

52,520,000

14,980,000

111,090,000

250,490,000

เพื่อรองรับการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประกอบด้วย 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 งานถนน และลานจอดรถ                     
- ส่วนที่ 2 ปรับปรุงอาคารพญาง�าเมือง
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร    
- งานปรับปรุงอาคาร      
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล                     
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งส�านักงานของบุคลากร         
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ  
 เฉพาะทาง       
- ครุภัณฑ์ประจ�าห้องเรียนและ
 ห้องส�านักงาน
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งส�านักงานของบุคลากร         
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังเก่า
- ปรับปรุงโรงอาหารใต้ตึกเรียนอาคาร CE
- ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
- ปรับปรุงอาคารสตูดิโอ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมพญาง�าเมือง   
 พร้อมครุภัณฑ์
- ปรับปรุงห้องส�านักงานส่วนกลางและ  
 คณะ พร้อมครุภัณฑ์
- อาคารโรงอาหาร 1 หลัง

- ซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศพร้อมตดิตัง้

- ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
 ประกอบอาคาร

ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา

ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณปูโภคอาคารพญาง�าเมอืง

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนรวม

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่

จ้างปรับปรุงอาคารสตูดิโอ
และห้องปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และอาคารหอประชุมพญาง�าเมือง 
พร้อมครุภัณฑ์  

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
ระยะที่3
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125

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559 - 2561

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

  96,590,000

1,800,000

17,000,000

4,540,000

3,587,000

6,350,000

6,400,000

9,700,000

3,395,000

8,585,000

1,195,000

12,630,000

16,220,000

- ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุ
 การเรียนการสอน

- ก่อสร้างระบบไฟฟ้า, ประปา เข้าโครงการ
 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย  
 พะเยา
- ก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคาร 99 ปี  
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
- รื้อถอนและซ่อมแซมรอยแตกคอนกรีต 
- ปรับพื้นสนามเทนนิส 
- งานผนังน๊อคบอร์ด  
- ก่อสร้างสนามเปตอง
- ก่อสร้างถนนทางเข้า
- ก่อสร้างอาคารอ�านวยการ

- ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมระบบไฟฟ้า

- ปรับปรุงอาคาร 99 ปี พระอุบาลี
 คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ)
- ปรับปรุงศูนย์การแพทย์ และ
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
- ปรับปรุงอาคาร ICT

- ปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี

- ก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนสาธิต
- ป้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 พร้อมระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงบันไดทางขึ้นพระพุทธรูป 
 สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา

- ปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์
 ประกอบอาคาร

ซือ้ครุภณัฑ์ห้องเรียนห้องปฏบิตักิาร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระยะที่ 3
จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา
จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ
ลานจอดรถมหาวิทยาลัยพะเยา
จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

จ้างก่อสร้างสนามเปตองและ
ถนนทางเข้า
ก่อสร้างอาคารอ�านวยการ

ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมระบบไฟฟ้า

ปรับปรุงอาคาร 99 ปี พระอุบาลี   
คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ)
ปรับปรุงศูนย์การแพทย์ และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงอาคาร ICT 
มหาวิทยาลัยพะเยา
จ้างปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี

ก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลัยพะเยา, ป้ายโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมระบบ
ไฟฟ้าและปรับปรุงบันไดทางขึ้น
พระพุทธรูป สธ. มหาวิทยาลัย
พะเยา
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
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126

ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

  18,900,000

17,485,000

3,990,000

1,495,000

4,590,000

6,500,000

5,000,000

6,500,000

5,000,000

1,995,000

- งานก่อสร้างระบบไฟส่องสว่าง  
- งานก่อสร้างระบบไฟถนน
- งานระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า     
 แรงต�่าและระบบประปา 
- งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต�่า
- ก่อสร้างแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ก่อสร้างลาน พระบรมราชานุสาวรีย์
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมงาน  
 ระบบไฟฟ้า
- ก่อสร้างทางเท้า พร้อมปูกระเบื้อง

- ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้า 
- ย้ายเสาธงโรงเรียนสาธิต 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 
- งานระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงคัดแยกขยะ
- ปรับปรุงสโมสรพนักงาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 สนามกีฬาในร่ม

- ก่อสร้างป้ายรั้วศูนย์การแพทย์และ
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
- ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่พัก  
 บุคลากร
- ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี  
 มหาวิทยาลัยพะเยา
- ก่อสร้างหอพระพุทธประจ�า
 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล     
 มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปรับปรุงห้องประชุมพญาง�าเมือง
 มหาวิทยาลัยพะเยา

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้าแรงต�่าและประปาภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ก่อสร้างทางเท้า 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้า 
และย้ายเสาธงโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา และงาน
ระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงคัดแยกขยะ
ปรับปรุงสโมสรพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามกฬีา
ในร่ม
ก่อสร้างป้ายรั้วศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา
ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคาร
ที่พักบุคลากร
ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคาร
สงวนเสริมศรี มหาวทิยาลัยพะเยา
ก่อสร้างหอพระพุทธประจ�าศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม
พญาง�าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา

63
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127

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2539

ปีงบประมาณ 
2540

ปีงบประมาณ 
2540

ปีงบประมาณ 
2541

ปีงบประมาณ 
2542

ปีงบประมาณ 
2543

ปีงบประมาณ 
2544

ปีงบประมาณ 
2545

ปีงบประมาณ 
2545

  5,000,000

47,000,000

110,000,000

7,000,000

4,500,000

24,000,000

4,050,000

5,791,568

11,000,000

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช้ันเดยีว พ้ืนทีใ่ช้สอย ประมาณ 1,000 ตร.ม. 
ประกอบไปด้วย ห้องพักผู้บริหาร จ�านวน   
3 ห้อง และห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
จ�านวน 6 ห้อง 
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   
3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,600 ตร.ม. 
ประกอบไปด้วยห้องท�างานผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ห้องประชุม ห้องสมุด
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   
3 ช้ัน พ้ืนทีใ่ช้สอยประมาณ 18,400 ตร.ม.
ลักษณะแบบท�านบดินเหนียวบดอัดแน่น
พื้นที่ 70 ไร่ ความยาว 280 เมตร 
ความสูง 8 เมตร ความจุน�้าประมาณ 
150,000 ลบ.ม. 
โรงกรองน�้าประปาขนาดก�าลังผลิต 
50 ลบ.ม./ชม.
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยหอพักอาจารย์
จ�านวน 1 หลัง 28 ห้องพัก และหอพัก
นสิิต จ�านวน 2 หลัง จ�านวนห้องพักหลังละ 
36 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 2,300 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบโครงสร้างเหล็ก 
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบไปด้วย
โรงจอดรถยนต์จ�านวน 9 หลัง พื้นที่
ใช้สอย 5,320 ตร.ม.
ประกอบไปด้วย
- สนามเปตอง 10 สนาม
- สนามเทนนิส 4 สนาม
- สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
- สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม
- สนามตะกร้อ 4 สนาม
- สนามฟุตบอล 1 สนาม
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,128 ตร.ม. 
ประกอบไปด้วยเวที ห้องประชุมเล็ก และ
ห้องขายอาหารจ�านวน 6 ห้อง

อาคารเรือนรับรอง

อาคารส�านักงานอธิการบดี

อาคารเรียนรวม

อ่างเก็บน�้าแห่งที่ 1 

โรงกรองน�้าประปา 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
กลุ่มอาคารหอพักนิสิตและ
อาจารย์ (อาคารหอพักมน.นิเวศ)

อาคารที่จอดรถยนต์

สนามกีฬากลางแจ้ง

อาคารโรงอาหาร 2 
(อาคารเอนกประสงค์)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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128

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2545 (สนับสนุน
โดยงบประมาณ
กรมชลประทาน)
ปีงบประมาณ 

2545 (สนับสนุน
โดยงบประมาณ
กรมชลประทาน)
ปีงบประมาณ 

2546

ปีงบประมาณ 
2547

ปีงบประมาณ 
2547

ปีงบประมาณ 
2547

ปีงบประมาณ 
2548

ปีงบประมาณ 
2548

ปีงบประมาณ 
2548

ปีงบประมาณ 
2548 

(งบประมาณของ
กรมทางหลวง

ชนบท)

  10,000,000

10,000,000

16,500,000

15,000,000

11,000,000

126,600,000

11,690,000

207,900,000

4,490,000

26,040,000

ลักษณะแบบท�านบดินเหนียวบดอัดแน่น 
ความยาว 180 เมตร ความสูง 8 เมตร 
ความจุน�้าประมาณ 300,000 ลบ.ม. 
พื้นที่ 60 ไร่
ลักษณะแบบท�านบดินเหนียวบดอัดแน่น
ความยาว 120 เมตร ความสูง 10 
เมตร ความจุน�า้ประมาณ 300,000 ลบ.ม. 
พื้นที่ 80 ไร่
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง 
24 ตร.ม. จ�านวน 6 หลัง จ�านวน 110 ห้อง
อาคารระบบผลิตน�้าประปา แบบถังกวน
ตะกอนและถังกรองอัตโนมัติ ขนาดก�าลัง
ผลิต 200 ลบ.ม./ชม.
ปรับปรุงผิวจราจรภายในวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา และก่อสร้างถนน
เพิ่มเติมภายในวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร      
ผิวจราจรแบบเคปซีล กว้าง 5 เมตร
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ�านวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบด้วยห้อง
ปฏิบัติการ ห้องเรียนรวม ห้องพักอาจารย์
เจ้าหน้าที่และห้องประชุม พื้นที่ใช้สอย 
17,555 ตร.ม.
งานปรับพื้นที่ภายในวิทยาเขต
เพื่อจัดท�าเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ�านวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบไปด้วย
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรวมห้องพัก
อาจารย์เจ้าหน้าที่ และห้องประชุม 
พื้นที่ใช้สอย 27,358 ตร.ม.
ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินจ่ายไฟฟ้าให้แก่
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะทาง 250 เมตร
ถนนขนาด 4 ช่องจราจร และ 2 
ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 1 
ถึงทางหลวงหมายเลข 120 ตัดผ่าน
พื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ

อ่างเก็บน�้าแห่งที่ 2

อ่างเก็บน�้าแห่งที่ 3

อาคารหอพักนิสิต จ�านวน 
110 ห้อง

ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต 
ระยะที่ 1

งานขยายและปรับปรุงถนน    
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 1

ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต        
ระยะที่ 2
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 2

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
จ�านวน 1 ระบบ

ถนนลาดยางผิวทาง
แบบแอสฟัสต์คอนกรีต

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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129

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2549

ปีงบประมาณ 
2550

ปีงบประมาณ 
2551

ปีงบประมาณ 
2551

ปีงบประมาณ 
2551

ปีงบประมาณ 
2551

ปีงบประมาณ
2555

 12,300,000

19,500,000

300,000,000

16,500,000

180,000,000

300,000,000

350,000,000

16,650,000

19,000,000

135,000,000

3,500,000

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนภายในและระบบสายไฟฟ้า
ใต้ดิน
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเรียนรวมขนาด
ต่าง ๆ ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ ห้องสมุด
พื้นที่ใช้สอย 31,000 ตร.ม.
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่
ใช้สอย 1,129 ตร.ม.

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด 2,800 ทีน่ัง่ 
และลานอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 
13,570 ตร.ม.
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3 ชั้น  พื้นที่ใช้สอย 30,190 ตร.ม.
ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร ค.ส.ล. 
จ�านวน 1 หลัง สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 
32,166 ตร.ม.
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินของอาคาร
สถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมล้านนา และอาคารเรียนรวม
และส�านักหอสมุด
อาคารศูนย์บริการวิชาการ ลักษณะอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 
2,525 ตร.ม.
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง 115/22 เควี 
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง สถานี
หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงต�่า
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
- งานก่อสร้างศาลาพักคอย จ�านวน 2 หลัง
- ก่อสร้างทางเดินและลานจอดรถ คสล.
- งานก่อสร้าง«ุ้มทางเดินเชื่อมต่อมายัง  
 จุดรอรถ
- งานรางระบายน�้า
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในศาลา  
 และบริเวณทางเดิน

ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต 
ระยะที่ 2
ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต 
ระยะที่ 3
อาคารเรียนรวมและส�านกัหอสมุด

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ระยะ 1
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม
ล้านนา (ไต)

กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัย
ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะที่ 1
ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ระยะ 2
สถานีไฟฟ้าย่อยวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ศาลาพักคอยรถสวัสดิการ 
รับ - ส่งนิสิต

20
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556

 1,000,000

10,480,000

9,890,000

11,980,000

- งานปรับปรุงบันได ขÖ้น - ลง
 ภายในอาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้อาคาร
- งานปรับปรุงระบบระบายน�้า
- งานปรับปรุงอาคารหลังที่ 11 - 12 
 เป็นโรงอาหารและโรงยิม
- งานปรับปรุงศาลาพักคอย
- งานราวกันตกหน้าห้องน�้า
- งานปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ภายในอาคาร
- งานทาสีอาคาร
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ปรับปรุงอาคารเรือนเอื้องเงิน 1 และ 2 
«Ö่งประกอบด้วย
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนประตูแต่ละ
 ห้องทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนฝ้าเพดานทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนกระเบื้อง   
 ผิวพื้น - ผนังและสุขภัณฑ์ประกอบ
 ห้องน�้าทั้งหมด
- งานรื้อถอนและปรับปรุงครุภัณฑ์
 ภายในอาคาร เช่น พัดลม แอร์ติดผนัง  
 และเครื่องท�าน�้าอุ่น
- งานเทคอนกรีตพื้นบริเวณลาน
 ด้านหลังอาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
 อาคารทั้งหมด
- งานปรับปรุงสายเมนแรงต�่า
 ภายนอกอาคาร
ปรับปรุงอาคารพญาง�าเมืองในส่วนของ
ชั้นใต้ถุนอาคารท�าการต่อเติมห้องน�้า 
และลานจอดรถเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุง
ชั้นบนของอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์
บริการทางวิชาการ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
เรือนเอื้องเงิน

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ใน
กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร

31

32

33

34
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131

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ 
2557

ปีงบประมาณ
2554 - 2558

ปีงบประมาณ
2554 - 2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2559

18,000,000

546,000

399,000,000

314,500,000
     

540,000 
      

440,000 

994,300 

982,600 

937,200     

998,000

ปรับปรุงถนนเส้นเชื่อมต่อเข้ามา
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 จุด 
รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
- เพื่อรองรับระบบบริหารและจัดการเรียน
 การสอนที่เพิ่มมากขÖ้น                     
- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
 มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขÖ้น
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
- อาคารส�านักงานและปฏิบัติการ  
 ด้านศิลปศาสตร์
- อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
 การกีฬาและบริการ
- อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- ขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า จ�านวน 3 บ่อ

- ขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า จ�านวน 4 บ่อ

- ปรับปรุงฝายกั้นน�้าศูนย์การแพทย์ คสล.

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

จ้างเหมาปรับปรุงถนนและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
คณะแพทยศาสตร์

จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสร้างเสริมสุขภาพ

จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1

ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า ขนาด 1 ไร่ 
ลึก 1.5 เมตร
ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า ขนาด 2 งาน 
ลึก 1.5 เมตร
ปรับปรุงฝายกั้นน�้าศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา

ปรับปรุงระบบทรายกรองน�้า
ประปา โรงผลิตน�้าประปา
แห่งที่ 1, 2 

ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าจาก
อ่างเก็บน�้า แห่งที่ 1 ไปยัง
โรงประปา 2

35
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

302,200 
    

998,700 
     

995,500 

997,800 

913,700 
      

997,700 

993,700 

999,900 
     

999,900 

     
818,400 

999,900 

- งานบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์ของ
 อาคารหอประชุมพญาง�าเมือง 
- งานซ่อมเครื่องยนต์ของอาคาร
 หอประชุมพญาง�าเมืองที่ช�ารุด
- ก่อสร้างผนังตารางสี่เหลี่ยมกันดินพัง  
 กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 
- งานปรับปรุงลานจอดรถ คสล. 
 740 ตร.ม.
- งานปูพื้นไม้ส�าเร็จรูป 

- ก่อสร้างท�านบดินกั้นน�้าล�าห้วย 
 หน้าอาคาร มพ.อ.6
- ขุดลอกอ่างเก็บน�้าแห่งที่ 1 

- ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา 

- ปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ

- ชุดปั�มสูบน�้าและถังเพิ่มแรงดัน 
- ตู้ควบคุมการท�างานปั�มน�้า 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 
- งานติดตั้งระบบท่อเมนน�้าเกษตร
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้าประปา
 แห่งที่ 1  
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้าประปา
 แห่งที่ 2 (ส่วนที่เป็นถนน) 
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้าประปา
 แห่งที่ 2 (ส่วนพื้นที่รอบอาคาร) 
- งานปรับปรุงอาคารโรงผลิตประปา
 แห่งที่ 2 
- งานปรับปรุงระบบผลิตน�้าประปา 
 ส่วนงานทาสีถังกรองน�้า SK  
- งานก่อสร้างท่อระบายน�้าป่าบริเวณ
 ถนนแนวกันไฟรอบแนวเขต

ปรับปรุงระบบเครื่องปั�มน�้า
ดับเพลิงภายในอาคารหอประชุม
พญาง�าเมือง

ก่อสร้างผนงัตารางส่ีเหล่ียกนัดนิพัง
กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์
ปรับปรุงลานจอรถยนต์อาคาร
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
ปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุม         
พญาง�าเมือง
ก่อสร้างท�านบดิน กั้นน�้าล�าห้วย      
หน้าอาคาร มพ.อ.6
ขุดลอกอ่างเก็บน�้าแห่งที่ 1 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงบ่อขยะ แบบฝังกลบ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงระบบท่อน�้าเกษตร

ปรับปรุงอาคารโรงผลิตน�้าประปา
แห่งที่ 1, 2

ก่อสร้างท่อระบายน�้าป่าบริเวณ
ถนนแนวกันไฟรอบแนวเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

883,000 

466,100

990,700 

969,900 

846,500 

- งานเปลี่ยนโคม HIGH BAY ของ  
 เดิม จาก MERCURY VAPOUR   
 LAMP 1 - 250W เป็นโคม   
 HIGH BAY ชนิด LED ขนาด   
 1 - 100W พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโคม HIGH   
 BAY ของเดมิ ชนดิฝังฝ้าเพดานของเดมิ 
 ชนิด METAL HALIDE VAPOUR   
 LAMP 1 - 250W พร้อมซ่อมแซม
 ฝ้าเพดาน
- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโคม HIGH   
 BAY ของเดมิ ชนดิฝังฝ้าเพดานของเดมิ 
  ชนิด METAL HALIDE VAPOUR   
 LAMP 1 - 400W แทนทีข่องเดมิทีช่�ารุด
 พร้อมงานซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณ
 ดวงโคม
- งานเปล่ียนอปุกรณ์ภายในโคมฝังฝ้าชนดิ 
 PAR56 ขนาด 300W งานเปลี่ยน
 โคมไฟ EMERGENCY ของเดิม
- ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงจ่ายให้
 อาคารโรงสูบน�า้ดบิอ่างเกบ็น�า้แห่งที ่1  

- งานติดตั้งชุดเครื่องวัดอัตราการไหลและ 
 ปริมาณน�้าประปา
- ชุดประตูน�้า Butterfly valve 
 มาตรวัดอัตราการไหล
- ปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัด
 น�้าประปากลุ่มอาคารหอพักนิสิต
- งานปรับปรุงโรงสูบน�้าดิบแห่งที่1
- งานจัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า
- งานก่อสร้างระบบสายเมนไฟฟ้า
 แรงต�่าจ่ายไฟให้แก่ตู้ควบคุม MCC5
- งานก่อสร้างระบบสายป้อนไฟฟ้าแรงต�่า
 จ่ายให้แก่มอเตอร์ปั�มสูบน�้า
- งานย้ายอุปกรณ์จากอาคารเดิมที่ช�ารุด
 มายังอาคารใหม่

ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟ
ส่องสว่างอาคารหอประชุม
พญาง�าเมือง

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงจ่ายให้
อาคารโรงสูบน�้าดิบอ่างเก็บน�้า
แห่งที่ 1
ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องวัดอัตรา
การไหลและปริมาณน�้าประปา

ปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัดน�้า
ประปากลุ่มอาคารหอพักนิสิต 
ก่อสร้างระบบเครื่องสูบน�้า
อ่างเก็บน�้าดิบแห่งที่ 1
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

1,000,000 
    

802,000 

992,000

48,300,000

1,987,000 

1,997,700 

1,999,800

   

998,400 

992,700 

957,000 

- โรงเรือนกรีนเฮ้าส์ส�าหรับปลูกพืช   
 (คสล.)
- ปรับปรุงและติดตั้งปั้มน�้าแรงดัน
 อัตโนมัติ 400 W พร้อมระบบจ�าหน่าย  
 
- ก่อสร้างห้องน�้าและที่พักนักกีฬา
 สนามกีฬาโรงเรียนสาธิต (คสล.)

- ซ่อมหลังคา , ซ่อมฝ้าเพดาน, ปรับปรุง 
 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค, ทาสี, ปรับปรุง 
 งานระบบไฟฟ้า, ปรับปรุงทางเดินเชื่อม
- ก่อสร้างอาคาร (คสล.) ชั้นเดียว

- ก่อสร้างลานจอดรถ ทันตแพทยศาสตร์ 
 (คสล.)

- งานก่อสร้างระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่า
 เพิ่มเติมภายในโครงการ 
- งานก่อสร้างระบบเมนประปาใต้ดินจาก
 ท่อประปาเดิมมายังทางเข้าโครงการ
- งานก่อสร้างระบบเมนประปาใต้ดิน
 ภายในโครงการ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

ปรับปรุงโรงเรือนกรีนเฮ้าส์ส�าหรับ
ปลูกพืช
ปรับปรุงและติดตั้งปั�มน�้าแรงดัน
อัตโนมัติ 400 W พร้อมระบบ
จ�าหน่าย
ก่อสร้างห้องน�้าและที่พักนักกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ
หอสมุด

อาคารบริการ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ลานจอดรถ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ระบบสาธารณูปโภค
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารบริการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารก�าจัดขยะอินทรีย์
โดยใช้ไส้เดือน ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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135

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

    814,000 

850,000 

995,800 

611,000 

- งานปรับปรุงโคมไฟส่องทางเดินเท้า 
 บริเวณหน้าประตูรั้วมหาวิทยาลัย
- งานซ่อมหลอดไฟแสงสว่าง รั้วด้านหน้า
 มหาวิทยาลัยทดแทนของเดิมที่ช�ารุด
- งานเปลี่ยนโคมไฟถนน ชนิด LED 
 ของเดิมด้านหน้ามหาวิทยาลัยทดแทน
 ของเดิมที่ช�ารุด
- งานซ่อมโคมไฟส่องป้าย, Medium
 flood light, HID 35W, ด้านหน้า  
 มหาวทิยาลัย
- ปรับปรุงตู้ควบคุมบริเวณเสาธง
 เปล่ียนตู ้LP - 11 - A2 และตู ้TIMER
- งานปรับปรุงระบบประปาบริเวณถงัเกบ็น�า้ 
 4 - 2000 ลิตร 
- งานก่อสร้างท่อประปาเชื่อมต่อท่อประปา
 เดิมกับถังเก็บน�้าในอาคารเชื่อมระหว่าง
 ถังเก็บน�้า 4 - 2000 ลิตร และถังน�้า
 ใต้ดินของโรงแรม 
- งานปรับปรุงระบบท่อประปาจากถังน�้า
 ใต้ดิน อาคารโรงแรม ต่อเชื่อมกับระบบ
 ประปาเดิม 
- งานปรับปรุงระบบท่อประปาเมน 
 ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมบริเวณ
 โรงแรมเดิม
- งานรื้อถอนถังเก็บน�้าบริเวณเรือนรับรอง
 ของเดิม
- งานปรับปรุงเพิ่มตู้ Main & 
 Emergency-1 
- งานปรับปรุงเพิ่มตู้ Main & 
 Emergency - 2  
- ปรับปรุงระบบลงดินล่อฟ้าอาคาร
 หอประชุมพญาง�าเมือง
- LIGHTING ARRESTER 

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
บริเวณซุ้มประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ปรับปรุงระบบประปาเพื่อจ่ายให้
กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรม ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงระบบส�ารองไฟฟ้าก�าลัง
อาคารหอประชุมพญาง�าเมือง 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงระบบลงดินล่อฟ้าอาคาร
หอประชุมพญาง�าเมือง 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
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136

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

   977,000 

989,400 

324,000 

899,000 

925,400 

980,000 

986,400 

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

- ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่า
 บริเวณสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า TX - 07

- งานก่อสร้างระบบระบายน�้า
 กันน�้าป่าเซาะถนนบริเวณพื้นที่ข้าง
 ศูนย์แพทย์

- งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
 สนามกีฬากลางแจ้ง

- งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางเท้า
 ระหว่างหอประชุมพญาง�าเมืองและ
 ตึกอธิการบดี

- งาน«่อมผนังห้องเก็บน�้าประปา 
 อาคารเรียนรวม CE 
- งานปรับปรุงท่อเมนประปาระหว่าง
 อาคารเรียนรวม CE และอาคาร 
 วิทยาศาสตร์ 
- งานปรับปรุงระบบ BOOSTER PUMP 
 ของเดิม 
- งานปรับปรุงระบบเมนประปาภายนอก

ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่ากลุ่ม
อาคารเรียนรวม CE ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณหลัง
สถานีไฟฟ้าย่อย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
แรงต�่าบริเวณสถานีหม้อแปลง
ไฟฟ้า TX - 07 ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างระบบระบายน�้ากัน
น�้าป่าเซาะถนนบริเวณพื้นที่ข้าง
ศูนย์แพทย์ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬากลางแจ้ง ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
ทางเท้าระหว่างหอประชุม
พญาง�าเมืองและตึกอธิการบดี 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงระบบประปาภายใน
อาคารเรียนรวม CE ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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137

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

  976,000
  

998,000 
    

992,500 

    

998,600 
    

946,500 
     

710,200 

204,400 

999,000 

- งานโครงสร้าง (บันไดทางขึ้น) 
- งานโครงสร้าง (ลานจอดรถ) 

- งานก่อสร้างระบบไฟแสงสว่าง
 ส�าหรับลานจอดรถบริเวณด้านล่าง
 ติดกับทางขึ้น หอพระพุทธรูป สธ. 
 ประจ�ามหาวิทยาลัย  

- งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน  
 ทางขึ้น และลานจอดรถด้านบนหอพระ
- งานระบบเมนแรงต�่าส�าหรับลานเวที
 กลางแจ้ง 
- งานก่อสร้างฐานคอนกรีตรองรับ
 หม้อแปลง และรั้วตาข่าย 
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น�้ามัน 
 1250 KVA, 22/0.4 - 0.23kV, 
 W/ Plug in terminator,new 
 PEA STANDARD 
- ปรับปรุงหน่วยบริหารความเสี่ยง
 และควบคุมภายใน
- ปรับปรุงกองการเจ้าหน้าที่
- ปรับปรุงกองอาคารสถานที่
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนัง
- งานประตู - หน้าต่าง
- งานทาสี
- งานกั้นห้อง SC4108 (ห้องมืด)
- ทาสี ที่ผนังและฝ้าเดิม
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานผนัง
- งานติดตั้งวอลเปเปอร์
- ครุภัณฑ์

งานก่อสร้างลานจอดรถบริเวณ
ด้านล่างติดกับทางขÖ้น
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�า
มหาวิทยาลัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างระบบไฟแสงสว่าง
ส�าหรับลานจอดรถบริเวณด้านล่าง
ตดิกบัทางขึน้ หอพระพุทธรูป สธ. 
ประจ�ามหาวิทยาลัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
จ่ายให้หอพระพุทธรูป สธ. 
ประจ�ามหาวิทยาลัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงให้
อาคารศูนย์อาหาร ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงส�านักงานผู้บริหารและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนสาธิต หลังที่ 6 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงห้องมืดคณะวิทยาศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (ศูนย์กรุงเทพฯ) 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
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138

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

 990,000 

850,000 

985,000 

950,000 

995,000 

970,000 

990,000 

999,000 

996,000 
    

992,000 

995,000

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

ก่อสร้างอาคารเพาะฟักและ
ผลิตอาหารสัตว์น�้า ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์สัตว์น�้า 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงเพาะขยายพันธุ์ไรแดง 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์การหมัก 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์       
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เคี้ยวเอื้อง (โคเนื้อ แพะเนื้อ      
บ่อแก๊สชีวภาพ) ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนม 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงเรือน สัตว์ปีก 
(ไก่เนื้อ นกกระทา) ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกี่ยว ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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139

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

997,500 

998,700 

998,800 

973,000 

975,400 

950,000 

977,000 

950,000 

976,300

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- งานปรับปรุงระบบสายสัญญาณ 
 UTP Cat.6
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

- งานโครงเหล็กรับฝ้าเพดาน
- งานผนัง
- งานฝ้าเพดาน
- งานระบบไฟฟ้า
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัยพลังงาน
- งานครุภัณฑ์

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

ก่อสร้างอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์พืช 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคาร คัดบรรจุผลผลิต
ทางการเกษตร ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แมลง  
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยั
เพื่อป้องกันขโมยและดูแลรักษา
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ห้องเรียนอนาโตม ีจ�านวน 1 งาน 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารควบคุมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ 
Smart Grid ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัย
พลังงาน ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างศูนย์อาคารความเป็นเลิศ
ด้านมลพิษอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภาคเหนือ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีไวไฟ
พร้อมอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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105

106

107

108

109

Final_AW_����������������������������� 2560.indd   139 17/7/2561 BE   10:58



140

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

995,000 

555,000 

994,000 

950,000 

440,700 

850,000 

945,500 

989,100 

200,000 

999,500 

995,000 

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- สนามวอลเลย์บอลชายหาด

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- ปรังปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและ
 ระบบส่องสว่าง

- จัดท�าอัฒจันทร์ขนาดกลางและ
 ระบบส่องสว่าง 
 
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- ก่อสร้างโรงจอดรถ คสล.

- งานผนัง
- งานประตู
- งานทาสีผนัง
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- งานหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
- งานปรับปรุงห้องคณะ

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล
ชายหาด ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างเรือนทดลองทาง
ธรรมชาตวิทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเกตบอล 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและ
ระบบส่องสว่าง ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จัดท�าอัฒจันทร์ขนาดกลางและ
ระบบส่องสว่าง ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ทางกีฬา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงจอดรถและระบบ
ขนส่งสัตว์ทดลอง ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างสรวลศิลปŠ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และห้องท�างานการเงินและพัสดุ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
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141

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

850,000 

985,000 

945,000 

968,000 

975,000 

953,300 

962,600 

985,000 

945,000 

- งานผนังและผิวผนัง 
- งานตกแต่งผิวพื้น
- งานประตู - หน้าต่าง 
- งานสี 
- ถนนและลานจอดรถ คสล.

- งานระบบประปา
- งานระบบไฟฟ้า
- งานผังบริเวณ

- งานทาสี
- งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

- งานพื้น (คสล.) ใต้อาคาร  
- งานผนัง
- งานพื้น
- งานทาสี
- งานระบบไฟฟ้า
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- งานก่อสร้างลานจอดรถ (คสล.)

- งานก่อสร้างถนน (คสล.)

- งานก่อสร้างลานกิจกรรม (คสล.)

ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
วิทยาเขตเชียงราย ต�าบลริมกก 
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย
ก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุง
ภมูทิศัน์ภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 
วิทยาเขตเชียงราย ต�าบลริมกก 
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงอาคารหอพัก 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย ต�าบลริมกก อ�าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
วิทยาเขตเชียงราย ต�าบลริมกก 
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย
ก่อสร้างศูนย์อาหารและ
โภชนาการ อาคารทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้าง ลานจอดรถ 
โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างถนนทางเข้า
โรงพยาบาลทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างแและสร้างเสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
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142

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

968,700 

980,000 

970,000 

980,000 

994,700 

995,000 

990,000 

985,700 

972,800 

985,400 

- งานก่อสร้างถนนและทางขึ้นหอ
 พระพุทธรูป สธ. (คสล.)

- งานก่อสร้างลานจอดรถ (คสล.)

- งานก่อสร้างห้องน�้า คสล.

- งานปรับพื้นที่ 
- งานขุดลอก 

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- งานซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน 
- รื้อกระเบื้องลอนคู่ 
- กระเบื้องลอนคู่ 
- งานซ่อมฝ้าเพดานภายในห้อง 
- ทาสีฝ้าเพดานภายในห้อง
- งานรื้อถอนพื้นผิว
- ปูกระเบื้องเซรามิค 

- งานผนังม้านั่งกรุกระบื้อง 
- งานพื้นม้านั่งกรุกระบื้อง
- งานผนังกรุกระบื้องเคลือบ
- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

งานก่อสร้างถนนและทางขึ้น
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�า
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างลานจอดรถด้านบน
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�า
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างห้องน�า้บริเวณด้านข้าง
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�า
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ขุดสระเก็บน�้าส�าหรับโรงเรือน
เพาะช�ากล้าไม้ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ‰ยหมักเพื่อ
การเกษตร ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารหอพัก
อาจารย์ มพ.อ.1 - 7 ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร
ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงที่นั่งพักระเบียงทางเดิน
อาคารเรียนรวม CE ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารส�านักงานรักษา
ความปลอดภัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช�ากล้าไม้ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
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143

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

985,000 

985,000 

979,100 

995,000 

982,000 

995,000 

995,000 

984,900 

998,000 

- ก่อสร้างถังเก็บน�้า คสล.

- ก่อสร้างถังเก็บน�้า คสล.

- ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และ
 ลานกิจกรรม คสล.

- งานดินด�าปรับหน้าดิน 
- งานปลูกหญ้าสนาม/ทางเดิน 
- งานจัดท�าสวนหย่อม 

- ปรับปรุงถนนสนามจอด
 เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง คสล.

- ระบบน�้าพุทุ่นลอยสแตนเลส
- งานขุดลอกบ่อพักน�้า

- งานทาสีน�้าพลาสติกภายนอก
- งานทาสีน�้ามัน

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

- งานขุดหลุม
- งานปลูกต้นไม้
- งานวัสดุการเกษตร 
- งานปลูก

ก่อสร้างถังเก็บน�้า ค.ส.ล. 
อาคารหอพักนิสิต ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างถังเก็บน�้า ค.ส.ล. 
กลุ่มอาคาร ที่พักผู้บริหาร 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และ
ลานกิจกรรมบริเวณอาคาร          
คณะสหเวชศาสตร์ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกลุ่ม
อาคารด้านสังคมศาสตร์ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงถนนสนามจอด
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงขดุลอกบ่อพักน�า้และระบบ
เติมอากาศอาคารเรียนรวม CE 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงทาสีประตูทางเข้าและ
ก�าแพงด้านหน้ามหาวิทยาลัย
พะเยา ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
กองอาคารสถานที่ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อ่าง
เก็บน�้าแห่งที่ 1 และพื้นที่ถนน
ภายในมหาวิทยาลัย ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2559

920,000 

980,000 

990,000 

985,000 

999,000 

607,000 

991,000 

771,000 

998,100

- งานปรับปรุงระบบปั�มสูบน�้า บริเวณหลัง
 อาคารหอประชุมพญาง�าเมือง 
- งานจัดหาสายเมนแรงต�่า จ่ายไฟให้
 ตู้ควบคุมปั�มน�้า 
- งานปรับปรุงท่อเมนประปาของเดมิทีช่�ารุด 
- งานปรับปรุงเรือนรับรองพิเศษ

- งานทาสีฝ้าเพดาน
- งานทาสีผนัง

- รื้อถอน 
- งานประตูและหน้าต่าง
- งานผนัง 
- งานพื้น 
- งานทาสี 
- รื้อถอน 
- งานผนัง  
- งานทาสี
- งานทางลาดเข้าอาคาร
- งานระบบไฟฟ้า 
- งานรื้อถอนกระเบื้องยาง 
- งานผนังและผิวผนัง
- งานตกแต่งผิวพื้น 
- งานทาสี 
- งานระบบไฟฟ้า
- กระเบื้องแกรนิตโต้
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนังและตกแต่ง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานรื้อถอนผนังเบา 
- งานรื้อถอนกระเบื้องยาง 
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
- งานซ่อมจุดเชื่อมต่ออาคาร
- งานพื้นผิว

ปรับปรุงระบบน�้าส�าหรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคารหอประชุม         
พญาง�าเมือง ต�าบลแม่กา     
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงอาคาร เรือนรับรองพิเศษ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม         
พญาง�าเมือง ต�าบลแม่กา     
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงส�านักงานคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ต�าบลแม่กา 
อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงห้องงานทะเบียน
เก็บเอกสารกองการเจ้าหน้าที่ 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงห้องกองบริการการศึกษา 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงลานกิจกรรมตึก ICT 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ
2555 - 2560

ปีงบประมาณ
2556 - 2560

ปีงบประมาณ
2557 - 2559
ปีงบประมาณ
2557 - 2559

ปีงบประมาณ
2557 - 2560

ปีงบประมาณ 
2560

300,000 

450,000,000

467,000,000

222,800,000

384,950,000

489,350,000

10,360,000

- งานผนัง
- ไฟฟ้าแสงสว่าง

ก่อสร้างกลุ่มอาคาร ดังนี้
- อาคารพิเคราะห์และบ�าบัดโรค พร้อมทั้ง 
 ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักผู้ป่วย (Word) พร้อมทั้ง
 ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก 
- อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล  
 พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม  
 พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก  
- งานเพิ่มเติมในส่วนที่ตัดลด 
 (ระยะที่ 1) พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหา
 วัสดุอุปกรณ์หลัก
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 
 งานบริเวณ
- อาคารพิเคราะห์และบ�าบัดโรค
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- หอพักนิสิตแพทย์และทันตแพทย์
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม
- อาคารเรียนรวม                                    
- ระบบสาธารณูปโภค
- งานระบบน�้าประปา                                 
- งานถนนและระบบสาธารณูปโภค                 
- งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 1                          
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 2                          
- อาคารวิทยาศาสตร์                                 
- อาคารบริหารและธุรการ                            
- โรงอาหาร                                           
- อาคารเรียนรวม 3,600 คน
- ก่อสร้างถนนและลานจอดรถภายใน
 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล   
 มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรับปรุงห้องวิชาชีพครู 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 
จ้างเหมาก่อสร้าง
กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์   
ระยะที่ 2

จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3

กลุ่มอาคารเรียนรวม
วิทยาเขตเชียงราย
ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่และ
ถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัย
พร้อมสาธารณูปโภค
กลุ่มอาคารเรียนรวมและ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและ
บ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่

จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างถนนและ
ลานจอดรถภายใน
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2560

30,000,000

13,490,000

35,000,000

11,630,000

4,000,000

2,580,000

9,860,000

- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเข้า
 อาคารที่พักบุคลากร อาคารเรียนรวม   
 และศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและ
 บ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่

- ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะ

- ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าประปาจาก
 โรงสูบน�้าประปาของการประปา
 ส่วนภูมิภาคด้านหน้า

- ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าดิบพร้อม
 ระบบเครื่องสูบน�้าดิบจากอ่างเก็บน�้า
 ภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงผลิต
 น�้าประปาแห่งที่ 2

- ก่อสร้างท�านบดินกักเก็บน�้าพื้นที่
 ล�าห้วยทับช้าง
- ก่อสร้างถังเก็บน�้าส�ารองประจ�า
 กลุ่มอาคารต่าง ๆ พร้อมระบบปั�มน�้า

- ขุดลอกอ่างเก็บน�้าภายในมหาวิทยาลัย

จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค     
เข้าอาคารที่พักบุคลากร            
อาคารเรียนรวม และศูนย์พัฒนา
การศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะ
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าประปาจาก
โรงสูบน�้าประปาของการประปา
ส่วนภมูภิาคด้านหน้ามหาวทิยาลัย 
จ�านวน 5 งาน
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าดิบพร้อม
ระบบเครื่องสูบน�้าดิบจาก
อ่างเก็บน�้าภายในมหาวิทยาลัย
ไปยัง โรงผลิตน�้าประปาแห่งที่ 2          
จ�านวน 1 งาน
ก่อสร้างท�านบดิน กักเก็บน�้าพื้นที่      
ล�าห้วยทับช้าง จ�านวน 1 แห่ง
ก่อสร้างถังเก็บน�้าส�ารองประจ�า     
กลุ่มอาคารต่าง ๆ พร้อมระบบ
ปั�มน�้า จ�านวน 25 ชุด
ขุดลอกอ่างเก็บน�้าภายใน
มหาวิทยาลัย จ�านวน  
84,318.63 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมขุดวางถังน�้าใส

165

166

167

168

169

170

171
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ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง)

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ
ที่ด�าเนินการ

มูลค่างานก่อสร้าง
(บาท)

ปีงบประมาณ
2558 - 2561

ปีงบประมาณ
2559 - 2561

324,999,999

99,541,515

- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 1                          
- 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                                                       
- อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
 คณะทันตแพทยศาสตร์

ก่อสร้างกลุ่มอาคาร 
ที่พักบุคลากร

จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์

1

2
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การด�าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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หมายเหตุ : การประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA 7 ระดับ

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 ภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้หลัก

ตัวบ่งชี้เลือก

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
5
4

3
2
3

C.1 การรับและการส�าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
C.2 การได้งานท�าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
C.7 การก�ากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ�าคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

S.1 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.2 Student mobility
S.3 Green University
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ�าปีงบประมาณ 2560

 สภามหาวิทยาลัยมีค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 719/2560 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2560 เป็นคณะกรรมการที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และกฎหมาย จ�านวน 3 ท่าน

 1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการ
 3. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการ

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย และกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการก�ากับดูแลให้เป็นไปด้วยดีตามธรรมภิบาล มีความเป็นอิสระในการเสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน เพื่อน�าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
มีการบริหารความเส่ียง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมรวม 5 คร้ัง ร่วมกับผู้บริหารและ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งแผนและผลการด�าเนินการของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการด�าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีงบประมาณ 2561 และแผนระยะยาว (3 ปี) 2561 - 2563 คณะกรรมการ
ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และการจัดท�าแผนระยะยาว 
(3 ปี) ดังนี้

  1.1.  การปรับแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 ให้สอดคล้องกับภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย

  1.2.  การเพิ่มการตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information System Auditing) ไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน 
 ประจ�าปีถัดไป เพื่อให้ครอบคลุมประเภทของการตรวจสอบ ตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนดให้มากขึ้น โดยให้เริ่มจาก
 เรื่องการบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP

  1.3.  การจัดท�าแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (3 - 5 ปี) เพื่อก�าหนดทิศทางการตรวจสอบในอนาคตและ
 ให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

 2. การก�ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน

  2.1.  คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือการปฏบิตัหิน้าทีก่�ากบัดแูลการบริหาร 
 และการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ตามแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งมีระบบ
 รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

  2.2.  คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบตัรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณา ให้ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสม
 ของหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิหน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
 ผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากล

 ระบบการตรวจสอบภายใน
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  2.3.  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจ
 เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตังิานตรวจสอบภายในและการวางระบบควบคมุภายในทีด่ใีห้กบัผูบ้ริหารมหาวทิยาลัย ผูบ้ริหาร
 คณะและส่วนงาน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคณะและ ส่วนงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการควบคุม
 ภายในและการตรวจสอบไปสู่มาตรฐาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยให้มีการจัดอบรม
 โครงการให้ความรู้ แก่บคุลากรในเร่ืองข้อกฎหมายเกีย่วกบัละเมิดและความรับผดิในทางแพ่ง/อาญาในปีต่อไป รวมทัง้
 ให้มีการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 อนัจะท�าให้เกดิประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคมุภายในของมหาวทิยาลัยให้เข้มแขง็และมปีระสิทธิภาพ

  2.4.  คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เป็นไป
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากล โดยการเข้ารับการอบรมและสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง

  2.5.  คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตาม
 มาตรฐานวชิาชีพ โดยพิจารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ตามรายงานการตรวจสอบภายใน 
 รวมทัง้การตดิตามผลการปฏบิตัติามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุง
 แก้ไข อันเป็นการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลในการสร้างความเช่ือม่ัน และความน่าเช่ือถือต่อ
 การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

 3. การสอบทานด้านการเงินคณะกรรมการได้ร ่วมพิจารณาและให้ค�าแนะน�าปรึกษาการจัดท�ารายงานผล
การตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้

  3.1.  รายงานผลการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงินกองคลัง ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 2559

  3.2.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย การสอบยัน
 และพิสูจน์ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ณ 30 กันยายน 2557

  3.3.  รายงานผลการตรวจนับเงินสดและการสอบทานวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานเงินคงเหลือและ
 การเก็บรักษาเงิน ณ 31 สิงหาคม 2560

 4. การสอบทานการควบคมุภายในคณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิความเพียงพอ       
ของระบบควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวธีิการทีก่�าหนดตามระเบยีบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. 2544 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

  4.1.  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่าง ๆ  รวม 42 หน่วยงาน 
 ประจ�าปีงบประมาณ 2559

 5. การติดตามผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการได้พิจารณาให้
หน่วยตรวจสอบภายในตดิตามผลการด�าเนนิการ ตามข้อเสนอแนะของส�านกังานตรวจเงินแผ่นดนิ จากการตรวจสอบงบการเงิน
ปี 2554 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ เว้นแต่

  5.1.  บัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบันทึกช้ีแจงจากผู้รับผิดชอบว่า
 เป็นเงินการกุศล ด�าเนินการโดยชมรม กลุ่มบุคคล เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 บัญชี 
 โดยคณะกรรมการได้มีความเห็นว่าควรบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไว้ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในการก�ากับดูแลเงินดังกล่าว
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  5.2.  เงินรับฝากที่มหาวิทยาลัยยืมจาก 2 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นว่าควรตรวจสอบหลักฐาน 
 หาที่มาของเงิน หรือแหล่งเงินให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาด�าเนินการชดใช้ (หากเป็นหนี้สิน) หรือแก้ไขปรับปรุง (กรณีเป็น
 ข้อผิดพลาดทางบัญชี) ให้เสร็จสิ้นไป ดังนี้

   5.2.1. เงินกองทุนหมู่บ้าน จ�านวน 1,250,000 บาท กองคลังได้ด�าเนินการตรวจสอบหลักฐานที่มาของ
  ยอดเงินดงักล่าว ปรากฏว่าเป็นข้อผดิพลาดทางบญัชีและได้ขออนมัุตแิก้ไขปรับปรุงเป็นเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย
  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงิน และทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

   5.2.2. เงินโครงการแรลลี่ จ�านวน 1,170,000 บาท อยู่ระหว่างด�าเนินการขอโอนเงินดังกล่าวเป็นรายได้
  ของมหาวิทยาลัย

 6. การติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2556 - 2559
คณะกรรมการได้พิจารณาให้หน่วยตรวจสอบภายในตดิตามผลการด�าเนนิการ ตามมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวทิยาลัย
ที่ผ่านมา ปี 2556 - 2559 ในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

  6.1.  โครงสร้างการบริหารหน่วยตรวจสอบภายในและการก�ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
 ให้ความเหน็ว่าไม่ได้ขึน้ตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด เนือ่งจากอธิการบดมีีค�าส่ังมอบอ�านาจให้รองอธิการบดฝ่ีายกจิการพิเศษ
 ก�ากบัดแูลบริหาร และส่ังการหน่วยตรวจสอบภายใน จึงเป็นการไม่สอดคล้องกบัโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และหลักสากล ท�าให้การตรวจสอบขาดความเป็นอสิระในการตรวจสอบ และเสนอ
 ความเห็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญยิ่งของงานตรวจสอบภายใน อันส่งผลให้หน่วยรับตรวจไม่ค่อยให้ความส�าคัญ
 ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ของอ�านาจสั่งการของผู้บริหาร
 สูงสุด ซึ่งหน่วยตรวจสอบได้น�าเสนอมติให้ผู้บริหารทราบแล้ว

  6.2.  การตดิตามผลการปฏบิตัติามข้อเสนอแนะ ในรายงานการตรวจสอบภายในเป็นหน้าท่ีรับผดิชอบของผูบ้ริหาร
 ของหน่วยรับตรวจทีค่วรจัดให้มรีะบบการก�ากบัและตดิตามอย่างใกล้ชิด จะส่งผลให้ระบบการควบคมุภายในขององค์กร
 มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เนื่องจากข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึงจุดอ่อนหรือปัญหาของระบบควบคุม
 ภายในทียั่งไม่เพียงพอ ดงันัน้ ฝ่ายบริหารควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงน�าข้อตรวจพบของผูต้รวจสอบ
 ภายในไปใช้ในการก�ากับและตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ และควรให้มกีารพิจารณาด�าเนนิการให้ถงึทีสุ่ด

  กรณข้ีอตรวจพบทีมี่นยัส�าคญัต่อความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย 
 ในการนีห้น่วยตรวจสอบภายในได้มีหนงัสือแจ้งทกุหน่วยงานทราบ และให้วางมาตรการในการก�ากบัดแูลและตดิตาม 
 การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว

  6.3.  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยฝึกอาชีพของส่วนงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
 มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ข้อ 17 
 และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. 2558 ข้อ 13 
 โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าหน่วยตรวจสอบภายในมหีน้าทีต่รวจสอบทกุกจิกรรมในส่วนงานได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้อง
 ก�าหนดไว้ในระเบียบและการใช้ศัพท์ “ผู้สอบบัญชี” จะเป็นการไม่ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ�านาจ
 ในการรับรองงบการเงินในฐานะผู้สอบบัญชีได้ตามกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยได้น�าเสนอ
 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ครั้งที่ 31 (6/2560) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
 เรียบร้อยแล้ว

  6.4.  การน�าส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่เป็นไปตามประกาศ ที่ก�าหนด คณะกรรมการ
 ตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของกองคลังในการก�ากับติดตาม และแจ้งก�าชับให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติ
 อย่างเคร่งครัด ซึ่งกองคลังได้ด�าเนินการออกหนังสือสั่งการเรียบร้อยแล้ว
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  6.5.  การด�าเนินการตรวจสอบ การยกยอดวัสดุคงเหลือในระบบ ERP ณ 30 กันยายน 2558 เพื่อเป็นยอด
 ตัง้ต้นปีงบประมาณ 2559 ซึง่จากผลการตรวจสอบวสัดคุงเหลือ และหลักฐานการรับจ่าย ปรากฏว่าไม่ถกูต้องตรงกนั
 หลายรายการและหลายหน่วยงานทัว่ทัง้มหาวทิยาลัย ซึง่จะส่งผลให้การยกยอดไม่ถกูต้อง โดยให้แต่งตัง้คณะกรรมการ
 ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส�ารวจ และประเมิน
 ความเสียหายที่เกิดจากการควบคุมการใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ขณะนี้อยู่ในระหว่างด�าเนินการ

  6.6.  การพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนให้กับหน่วยงานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายจริง ๆ  
 หากหน่วยงานใดไม่มีการใช้จ่าย หรือมีการใช้จ่ายน้อยมาก ควรส่งคืนคลัง เพื่อไม่ให้เงินไปเก็บไว้โดยไม่เกิดประโยชน์ 
 ซึ่งกองคลังได้ด�าเนินการแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติต่อไปแล้ว 

 ทั้งนี้ ภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบครอบ แสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระให้ค�าแนะน�าอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการทีด่ขีองมหาวทิยาลัย ตลอดจนไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ท�าให้มหาวิทยาลัยคงไว้ซึง่ความน่าเช่ือถอื และ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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 ภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2558 ส�าหรับปีนี้มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ประจ�าปี 2558 จ�านวน 4,224 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต 21 คน มหาบัณฑิต 224 คน และบัณฑิต 3,979 คน
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พิธีเททองพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเททองหล่อ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ บริเวณหลังอาคารหอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพ
สักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตตลอดจนประชาชนทั่วไป
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มหาวิทยาลัยพะเยา ทอดกฐินสามัคคี 

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ทอด ณ วัดเวียงบัว ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ท�านุบ�ารุง 
พระพุทธศาสนาให้กับวัดในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ส�าราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนชาวบ้านบัว เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
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พิธีพลีดินบวงสรวงวางรากฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพลีดินบวงสรวงวางรากฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวงเวียนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีพลีดินบวงสรวงวางรากฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีล้านนา ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปวง ธมมฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวดัศรีโคมค�า อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยาและทีป่รึกษาเจ้าคณะภาค 6 เข้าร่วมพิธีในคร้ังนีด้้วย
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พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 
“พะเยาเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 
ในชื่อ “พะเยาเกมส์” โดย ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด บรรยากาศ
พิธีเปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม วงดุริยางค์น�าขบวนพาเหรดนักกีฬาทั้ง 61 สถาบันเข้าสู่สนามกีฬา พร้อมด้วยมาสคอต 
ประจ�าการแข่งขัน “น้องนาคา” ผู้ร่วมขบวนแต่งกายในชุดของชาวไทลื้อกลุ่มชาติพันธุ์ประจ�าจังหวัดพะเยา การแสดงแปล
อักษร พร้อมกับการบรรเลงดนตรีจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
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มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีท�าบุญ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปวง ธมฺมปญฺโญ)

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีท�าบุญเปิดอาคาร 99 ปี พระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีท�าบุญในครั้งนี้พร้อมด้วย 
ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประเพณีเดินเข้า ม. ประจ�าปี 2560 “6 เวียงถวายตุงจัย ไหว้สาพระพุทธภุชคารักษ์”

 หน่วยกิจกรรมเวียง กองกิจการนิสิต ร่วมกับนิสิตเวียงทั้ง 6 เวียง ร่วมสืบสานประเพณีเดินเข้า ม. ประจ�าปี 2560 
พาน้องใหม่เดินเข้า ม. สักการะพระพุทธภุชคารักษ์ (พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา) โดยร่วมกันจัดแต่งขบวนภายใต้
แนวคิด หกเวียงถวายตุงจัย ไหว้สาพระพุทธภุชคารักษ์ น้อมน�าเคร่ืองสักการะเดินจากหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นไปยัง
ยอดเนินที่ประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ อีกทั้งมีการจัดแต่งขบวนนิสิตแต่ละเวียงอย่างสวยงาม ประดับตกแต่งด้วยตุงหรือธง
แบบล้านนา เพ่ือถวายพระพุทธภุชคารักษ์ ตามคติความเช่ือของคนเมืองแต่เดิมที่เช่ือกันว่าการถวายตุงจะช่วยให้ผู้ถวาย
ได้อาศัยเกาะชายตุงขึ้นสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า ประเพณีเดินเข้า ม. ถือเป็นประเพณีที่ส�าคัญของชาวมหาวิทยาลัยพะเยา ที่น้อง ๆ
นิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่ รวมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่า จะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัย
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ออกแบบและจัดพิมพ์โดย 
 พีอาร์ มีเดีย 
 200/5 หมู่ 8 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
 โทร. 08 6384 3869 
 

 คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2560
ที่ปรึกษา :

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธาน
 ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง ที่ปรึกษา
 นายวุฒิชัย ไชยรินค�า ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ ที่ปรึกษา

ผู้จัดท�า :

 ดร.ส�าราญ ทองแพง ประธานกรรมการ
 นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์ กรรมการ
 นายฤทธิชัย มณีทิพย์ กรรมการ
 นายปิยะภัทร ไวทยกุล กรรมการ
 นางสาวนิภาพร จุมปา กรรมการ
 นางสาวอัมพิกา อัมพุธ กรรมการ
 นางสาวรัตติยา เงินเย็น กรรมการ
 นางสาวประภาพร โพธิบัวทอง กรรมการ
 นางสาวนิตติยา บุญปั๋น กรรมการ 
 นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปั๋น กรรมการ
 นางสาวอริสรา สุธรรมเม็ง กรรมการ
 นายนาวิน เพียงแก้ว กรรมการ  
 นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ กรรมการ
 นายนวพันธุ์ วิรัตน์เกษม กรรมการ
 นางสาวฐิติพร มณีจันสุข กรรมการ
 นางสาวปวีณา มูลสวัสดิ์ กรรมการ
 นายธัชกร พุทธวงค์  กรรมการ
 นายสิระ สุขชัง กรรมการ
 นายอุดมชัย ยะวัน กรรมการ
 นายอุกฤษณ์ กัณธะค�า กรรมการ
 นางสาวโชติรส เปี่ยมน้อย กรรมการ
 นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด 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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