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“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน”
(WISDOM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT)

• สารจากอธิการบดี
รายงานประจ�ำปี 2561 ได้จัดท�ำขึ้นจากการรวบรวมผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในรอบปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้ปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
ให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในการปฏิบัติพันธกิจทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลจาก
การทุม่ เท เสียสละเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการด�ำเนินงานทัง้ หมดเกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ก้าวหน้าและประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิต ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดไป

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

ประสบการณ์ด้านการบริหารและการท�ำงาน
2519 - 2526
2526 - 2529
2529 - 2537
2538 - 2549
2550 - 2551
2544 - 2552
2547 - 2551
2548 - 2556
2550 - 2553
2551 - 2552
2552 - 2553
2553 - 2557
2553 - 2554
2554 - 2556
2554 - 2556
2555 - 2556
2556 - 2560
2557 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

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

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
2537
2540
2544
2545
2550

ประถมาภรณ์มงกุฎ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญจักรพรรดิมาลา
มหาวชิรมงกุฎ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2
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สารจากอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษา
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ

ระบบการตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม

หน้า
1
4
18
22
28
32
42
43
55
70
104
112
115
158
164
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ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา
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“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
Wisdom for Community Empowerment
• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดี

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองอธิการบดี
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินค�ำ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

  รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

7

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 7

1/11/2561 BE 11:03

• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61)
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ปราณี เทียมใจ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 22 เม.ย. 61)
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 23 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 22 เม.ย. 61) (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 23 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61)
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย

นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

นายไพโรจน์ เทพวัลย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี
ผู้ช่วยอธิการบดี
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

นางจารุวรรณ โปษยานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

14
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายวิทูรย์  ตลุดก�ำ
ผู้ช่วยอธิการบดี

15
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• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

• ผู้อ�ำนวยการกองและต�ำแหน่งที่เทียบเท่าสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
1. นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค
3. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
4. นางกฤษณา แปงณีวงค์
5. ดร.อทิติ วลัญช์เพียร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง
7. นายสมทบ เหล็กสิงห์
8. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์
11. นายช�ำนาญ แสงแก้ว
12. นางสาวสุคนธ์ ยากี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
14. นางณัฐธิดา ชาวน่าน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
16. นางสาวอ�ำนวยพร ขัติวงศ์
17. นายพลรบ สวัสดี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์

ผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครื่องมือกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหารงานวิจยั และประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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• ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ได้พจิ ารณาจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2532 - 2547) ซึง่ ได้กำ� หนดนโยบายในการกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กบั ประชากรอย่างทัว่ ถึง แต่จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แล้วพบว่าสถาบันอุดมศึกษายังไม่เอือ้ ต่อการยกระดับฐานะทางสังคม สัดส่วนผูร้ บั บริการยังไม่สะท้อนสัดส่วนทีแ่ ท้จริงของ
ภาพประชากรของประเทศ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า หากไม่หาทางปรับปรุงแก้ไขยังคงปล่อยไปเช่นนี้ การศึกษาก็
จะไม่มีความหมายนักต่อการขยับฐานะทางสังคม (Social Mobility) จะท�ำให้เกิดช่องว่างในสังคมต่อไปอีกอย่างยาวนาน  
การเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจะต้องเคลื่อนเข้าไปให้การศึกษาในชุมชนและท้องถิ่นตาม
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับได้มีการเรียกร้องจากประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกฝ่ายทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้แทนจากทุกองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอให้มหาวิทยาลัยเข้าไปตั้งเป็นจุดก�ำเนิดของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นระบบ
แบบถาวร มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เสนอขอจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศขึ้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2538 และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติ
ให้ใช้ชื่อวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา
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นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
การเร่งรัดการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับอุดมศึกษา ให้สะท้อนภาพการแข่งขันกับนานาประเทศในระยะยาวให้เป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นอธิการบดี ได้มอบหมายให้  ดร.ส�ำราญ  ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้ก�ำกับดูแลวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และอธิการบดีได้มาก�ำกับดูแลโดยตรง
อีกชั้นหนึ่งด้วย ซึ่งอธิการบดีได้ตั้งปณิธานที่จะทุ่มเทแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาของชาติ เพราะเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในระยะยาวได้ จึงได้พฒ
ั นาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาให้มศี กั ยภาพและ
ความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายของการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยได้ปรับระบบการจัดการศึกษา
ของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาใหม่ จากการที่ให้อาจารย์ที่สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ�ำอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก
สอนผ่าน VIDEO CONFERENCE SYSTEM (VCS) จากจังหวัดพิษณุโลกส่งมายังจังหวัดพะเยา ได้ก�ำหนดเป็น
นโยบาย ให้อาจารย์ย้ายมาประจ�ำท�ำการเรียนการสอนที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเพิ่มหลักสูตร/สาขาวิชา ให้มากขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการได้มากขึ้น จึงเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2561 มีจำ� นวน
นิสิตทั้งหมด 20,177 คน แบ่งเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 19,174 คน นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�ำนวน
88 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�ำนวน 688 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 227 คน และจะรับนิสิตสาขาต่าง ๆ
เพิม่ ขึน้ ให้ได้เป้าหมายปีละ 6,000 คน รวมทุกชัน้ ปีประมาณ 25,000 คน โดยมีความเชือ่ มัน่ ว่าการให้การศึกษากับประชากร
อย่างเสมอภาคทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงปัญหาเศรษฐกิจนั้น นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาช่องว่างทางสังคมแล้วยังเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะท�ำให้ฐานการผลิตระดับมหาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการ
ตอบสนองโครงการสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกด้วย ประกอบกับเมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ ได้เดินทางมาตรวจราชการทีจ่ งั หวัดพะเยา   ได้เห็นชอบให้การสนับสนุนการยกฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา เป็น “มหาวิทยาลัยเอกเทศ” เมือ่ มีความพร้อม มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ท�ำแผนพัฒนาและด�ำเนินการก่อสร้าง
อาคารสถานที่ จัดหาอาจารย์ผสู้ อนและขยายสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท�ำให้มีความพร้อม
ที่จะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศแล้ว
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาเห็นว่าในขณะนั้นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีศักยภาพและความพร้อม
ทีจ่ ะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ได้แล้ว จึงได้จดั ท�ำแผนรองรับโดยการปรับโครงสร้างการบริหาร พร้อมจัดท�ำระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อให้การบริหารจัดการมีอิสระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้
ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.......... และยกร่างโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอให้รัฐบาล
พิจารณาด�ำเนินการตราพระราชบัญญัติตามขั้นตอนต่อไป
20
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำ� เสนอร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ........ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งไปให้ส�ำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วส่งให้ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเสนอ
ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาพิจารณาตามขัน้ ตอนโดยทีร่ า่ งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ............ เข้าสูก่ ารพิจารณา
ของวุฒิสภาในวาระที่ 2 - 3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ซึ่งวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จึงได้สรุปเสนอประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ ทราบและสรุปเสนอส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน�ำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา น�ำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และได้น�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127
ตอนที่ 44 ก. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลบังคับใช้เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา
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• ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

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

ปณิธาน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและ
สังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น�ำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก
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พันธกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำปาง ล�ำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย      
โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
มีงานท�ำ ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาทางด้าน
สังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้อง
ท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (Thai
Qualification Framework for Higher
Education)  (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
บัณฑิตให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทกั ษะ
ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ      มีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ และ
ความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหา
วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระ
ให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย

2. ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน
ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟืน้ ฟู
และการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ จั ย เชิ ง
อุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น
โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หาของชุมชน
และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
24
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เพื่อน�ำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น�ำในการวิจัยให้สามารถด�ำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้น�ำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

3. ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้าน
การแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพื่อท�ำงานวิจัย
เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน และ
องค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป

4. ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ พัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีสว่ นร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ
โดยการท�ำนุบำ� รุงและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนา อย่างมีดลุ ยภาพ ซึง่ รวมถึงการศึกษา
ให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน�ำไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจน
การอยูร่ ว่ มกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิศ์ รี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ให้เกิดขึน้
กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการ
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5. ด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น�ำไปสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลเป็นส�ำคัญ
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ตราสั
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ษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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• ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา มีลกั ษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สขี าว บนพืน้ หลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัว
สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง
และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง
รูปร่างอ้างอิงมาจากหลักศิลาจารึกในสมัยโบราณ
ที่ค้นพบในเมืองพะเยา ซึ่งเมืองพะเยาเป็นแหล่งที่ค้นพบ
หลักศิลาจารึกมากที่สุดในประเทศไทย “เปรียบได้ว่า
เมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”
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2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)
สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา
ยอดทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนส�ำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า
ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับโต๊ะหมู่บูชา
ในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบ
เขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล ซึง่ ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นทีต่ งั้
ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทราธิราชเจ้า และเป็น
ที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้ว
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้า
เป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์
ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7 ประการหรือโพชฌงค์ 7
จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระธรรม หรือ ปัญญารู้แจ้ง “เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่ง
ดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้”

3. อักษรย่อ มพ.
ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากตัวอักษรโบราณทีจ่ ารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกทีค่ น้ พบ
ในเมืองพะเยา อักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่า “ตัวอักษร
ฝักขามล้านนา”

สีของมหาวิทยาลัย / สีม่วง-ทอง
สีม่วง มาจาก สีแดงที่หมายถึงชาติ และสีน�้ำเงินที่หมายถึงพระมหากษัตริย์
		
สีทอง หมายถึง ปัญญา ศาสนาและความรุ่งเรือง
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2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7)

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง

3. อักษรย่อ มพ.

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl)
เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะงดงามโดดเด่น
ของฟ้ามุ่ย ท�ำให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุด
ชนิดหนึ่งของโลก
“เปรียบประดุจชื่อเสียงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก”

31

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 31

1/11/2561 BE 11:05

นโยบายการบริ
ห
าร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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• นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและที่รับใช้สังคม ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น�ำไปสู่ความมั่นคง และ
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนอง
ความเป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
เป้าหมายที่ 1
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement)
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และกลุม่ สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยในแต่ละกลุม่ ให้อยู่
ในสัดส่วน 40:20:40 ตามล�ำดับ
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เป้าหมายที่ 2
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะ
การปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพก�ำหนด น�ำไปสู่ความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และ
ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย
โดยตั้งเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) เป็นผู้มีความรู้
(3) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา
(4) เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) เป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์
(7) เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(8) เป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
เป้าหมายที่ 3
เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาสนักเรียน
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ทุกปี
เป้าหมายที่ 4
มุ่งเน้นการรับนิสิตใหม่ โดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต่อปี และรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า 500 คน ต่อปี
เป้าหมายที่ 5
มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่มีความพร้อม
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เป้าหมายที่ 6
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้นิสิตทั้งก่อนเข้าเรียนและอยู่ระหว่างเรียน เพี่อลดอัตราการออก
กลางคัน (Drop out) ของนิสิตตลอดหลักสูตร จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละหลักสูตร
เป้าหมายที่ 7
มุง่ เน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยให้นสิ ติ ได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง
(ประสบการณ์ตรง)
เป้าหมายที่ 8
มุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (มีความรู้
และท�ำเป็น)
เป้าหมายที่ 9
มุง่ เน้นพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (i - Classroom) ให้มปี ริมาณเพียงพอ และสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
เป้าหมายที่ 10
มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมทาง
ด้านภาษาต่างประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่ รองรับการเปิดเสรีทางด้านแรงงานฝีมอื ในกลุม่ ประเทศอาเซียน รองรับ
วิชาชีพที่มีการตกลงกันให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกได้ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิศวกรรม
สาขานักส�ำรวจ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล สาขานักบัญชี และสาขาวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมายที่ 11
มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และนิสิต โดยมอบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศปีละไม่น้อยกว่า 50 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�ำไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
เป้าหมายที่ 12
เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชือ่ มโยงองค์ความรูข้ องชุมชนและท้องถิน่
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�ำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขัน ที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
เป้าหมายที่ 13
เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั มุง่ สร้างนักวิจยั และผูบ้ ริหารการวิจยั ภายใต้ความร่วมมือ
กับชุมชน สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสาขาที่มีความพร้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ
ประเทศ

เป้าหมายที่ 14
มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมเพือ่ สร้างความผูกพันทีด่ ี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็นของ
ประชาชน โดยหน่วยงานระดับคณะ สามารถสร้างองค์ความรู้ ปัญญา หรือโมเดลในการพัฒนาชุมชน อย่างน้อยคณะละ
1 โมเดลต่อปี
เป้าหมายที่ 15
มุง่ เน้นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพะเยาให้ได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
ทีส่ งู ขึน้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 16
มุง่ เน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิน่ และหน่วยงานภายนอก ในการสืบสานและพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เป้าหมายที่ 17
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
ของสังคม และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายที่ 18
มุง่ เน้นการพัฒนาให้มรี ะบบการบริหารทีม่ คี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดงึ ดูดบุคลากร
ที่มีศักยภาพทางวิชาการเข้ามาในระบบให้มากที่สุดการจัดรูปแบบองค์กร จะจัดในลักษณะบูรณาการ (Integration) เพื่อน�ำ
ไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
เป้าหมายที่ 19
มุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ท่ีส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรให้น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมาย ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567)
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เป้าหมายที่ 20
มุ่งเน้นการให้ความส�ำคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพของทุก
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และทุกระดับคณะจะต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามเกณฑ์ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ ส่วนงานระดับคณะจะต้องได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เป้าหมายที่ 21
มุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
เป้าหมายที่ 22
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดให้มีระบบสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
ให้เพียงพอและเหมาะสม

เป้าหมายที่ 23
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ
ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนด
เป้าหมายที่จะด�ำเนินการไว้ดังนี้
23.1 มุง่ เน้นการจัดหางบประมาณมาท�ำการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็น
โรงพยาบาล ขนาดไม่ต�่ำกว่า 400 เตียง ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริ่มแรกให้เปิดท�ำการได้ 200 เตียง ภายใน
ปี พ.ศ. 2560 และวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 680 เตียง ภายใน 10 ปีข้างหน้า (ปี 2567) ก่อสร้าง
กลุ่มอาคารเรียนรวม กลุ่มอาคารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและที่พักบุคลากร
กลุ่มอาคารเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกิจกรรมนิสิต และกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้ง
อาคารบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
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23.2 มุ่งเน้นการจัดหาครุภัณฑ์ส�ำนักงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ครุภัณฑ์ทางการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้ท�ำการก่อสร้างไปแล้ว รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช�ำรุด หรือล้าสมัยด้วย
23.3 มุง่ เน้นการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถเชือ่ มโยงอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกอาคาร รวมทั้งจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
23.4 มุง่ เน้นสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จนถึงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
การเพิ่มต�ำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และร้อยละ 15 ต่อปี ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละปี
23.5 มุง่ เน้นท�ำการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทัง้ สายวิชาการและสายบริการ
รวมทั้งน�ำไปด�ำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานบุคคล
23.6 ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ ต้องติดตามและประเมินผลทุกรอบปี
เพื่อท�ำการตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำงานและการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
23.7 มุง่ เน้นการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พงึ รับพึงจ่าย มีลกั ษณะ 3 มิติ  
ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับระบบ
ดังกล่าว
23.8 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบใต้ดินให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2561
23.9 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในระดับสากล
23.10 มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย และภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย
ควันพิษ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
23.11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองทุนตั้งตัวได้ ศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และศูนย์เครื่องมือกลาง ให้มีการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
23.12 มุ่งเน้นการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
23.13 มุ่งเน้นการจัดให้มีโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
23.14 มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

39

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 39

1/11/2561 BE 11:05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น
Green University

เป้าหมายที่ 24
มุง่ เน้นการสนองพระราชด�ำริในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และมุง่ เน้นการปรับปรุงผังแม่บท โดยก�ำหนดให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม่ ลี กั ษณะเป็น Botanic University
และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริม
สุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และงดการใช้
รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข

เป้าหมายที่ 25
มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วยของล้านนาตะวันออก รวมทั้งเป็นที่ฝึกงาน
วิชาชีพของนิสติ ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สนับสนุนการวิจยั และการให้บริการเกีย่ วกับสุขภาพของนิสติ และ
อาจารย์ รวมทัง้ จัดให้มโี รงพยาบาลแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน และโรงพยาบาลทันตกรรม ทัง้ นี้ มุง่ วางรากฐาน
การพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล ที่มีขนาด 680 เตียง เพื่อตอบสนองการให้บริการรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลต่าง ๆ จากต่างจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบจังหวัดพะเยา
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ผลการด�
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เนิ
น
งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
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• ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักทีต่ อ้ งท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทกุ ระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ
มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัด
การศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธกี ารและรูปแบบทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนือ่ ง
ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย  มุ่งกระจายโอกาส
และความเสมอภาค   ทางการศึกษาให้กับประชาชนในภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่
น่าน ล�ำพูน เชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอนและการรับตรง (Quota)  ภาคเหนือตอนบน  8 จังหวัด และภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์
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มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรและคณะสาขาวิชา โดยจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยมีวธิ กี ารคัดเลือกนิสติ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ
ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับนิสิตระบบการรับเข้าศึกษาระบบใหม่ TCAS หรือ Thai
University Central Admission System ได้ก�ำหนดการรับสมัครทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน โดยมี 2 รอบ (รอบ 1/1 และรอบ 1/2)
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admissions (เดิม)
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
2. ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยระดับปริญญาโท
ภาคปกติ แผน ก ใช้เวลาเรียนเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ แผน ข ใช้เวลาเรียน
นอกราชการ (เสาร์ - อาทิตย์)  
3. ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับจากผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 ท�ำเฉพาะวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ท�ำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา และแบบ 2.2
ท�ำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ�ำนวนนิสิตทั้งหมด 20,177 คน แบ่งเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 19,174 คน นิสิตระดับปริญญาตรีควบโท จ�ำนวน 88 คน นิสิตระดับปริญญาโท จ�ำนวน 688 คน และ
นิสิตระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 227 คน สามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
ปี 1
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
12
1 การประมง
32
2 เกษตรศาสตร์
3 เกษตรศาสตร์ แขนงสัตวศาสตร์
17
4 ความปลอดภัยทางอาหาร
5 ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
6 เทคโนโลยีชีวภาพ
45
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40
8 สัตวศาสตร์
146
รวม

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

15
36
18
2
39
45
155

8
37
26
8
32
49
160

25
44
1
8
3
45
59
185

-

-

60
149
1
35
34
13
161
193
646
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ (ต่อ)
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

34
38
7
39
76
25
71
290

29
31
15
28
53
25
50
231

50
47
19
38
44
11
80
289

52
1
87
22
51
57
21
26
93
410

-

-

165
1
203
63
156
230
82
26
294
1,220

รวม

326
326

214
214

258
258

249
249

-

-

1,047
1,047

รวม

111
111

126
126

109
109

116
116

-

-

462
462

ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ภูมิสารสนเทศศาสตร์
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
16 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
17 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
รวม
คณะนิติศาสตร์
18 นิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
19 พยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
20 แพทยศาสตร์
21 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
22 การส่งเสริมสุขภาพ
23 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
24 เวชกิจฉุกเฉิน
25 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
26 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัย
สิ่งแวดล้อม
27 อนามัยชุมชน
28 อนามัยสิ่งแวดล้อม
29 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม

40
25
61
22
-

39
22
81
32
-

40
9
42
28
268
83

29
15
96
46
335
110

30
-

15
-

193
71
280
82
46
603
193

199
47
136
530

210
67
93
544

113
583

141
772

30

15

409
114
483
2,474

คณะเภสัชศาสตร์
30 บริบาลเภสัชกรรม
31 วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง
รวม

76
35
111

76
36
112

65
30
95

64
64

72
72

87
87

440
101
541
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
32 การจัดการการสื่อสาร
33 การประชาสัมพันธ์
34 การสื่อสารสื่อใหม่
35 สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
36 การบัญชี
37 การเงินและการธนาคาร
38 การจัดการธุรกิจ
39 การตลาด
40 การท่องเที่ยว
41 เศรษฐศาสตร์
42 การท่องเที่ยว
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

38
50
143
72
80
63
22
94
562

21
47
102
76
87
64
35
75
507

45
70
143
106
113
114
100
51
742

46
105
1
142
101
123
106
104
78
806

-

-

59
91
272
1
530
355
403
347
204
186
169
2,617

คณะวิทยาศาสตร์
43 คณิตศาสตร์
44 เคมี
45 ชีววิทยา
46 ฟิสิกส์
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
48 สถิติ
49 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
รวม

19
23
27
3
46
7
125

9
15
27
5
44
3
3
106

24
27
37
8
34
5
22
157

29
34
39
10
35
11
14
172

-

-

81
99
130
26
159
19
46
560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
50 จุลชีววิทยา
51 ชีวเคมี
52 โภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
53 โภชนาการและโภชนบ�ำบัด
รวม

106
35
65
206

101
22
63
186

86
37
85
208

91
41
72
204

-

-

384
135
128
157
804

คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 วิศวกรรมเครื่องกล
55 วิศวกรรมไฟฟ้า
56 วิศวกรรมโยธา
57 วิศวกรรมอุตสาหการ
รวม

73
99
106
64
342

73
64
87
39
263

65
70
105
40
280

71
81
121
50
323

-

-

282
314
419
193
1,208
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์
58 ไทย
59 ฝรั่งเศส
60 ภาษาจีน
61 ภาษาญี่ปุ่น
62 ภาษาไทย
63 ภาษาอังกฤษ
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

รวม

3
89
97
17
147
353

13
55
45
34
132
279

7
63
39
31
139
279

2
20
40
61
63
125
311

-

-

2
43
247
242
145
543
1,222

5
10
38
10
19
82

5
11
39
16
19
90

18
4
70
12
50
154

1
53
54

-

40
33
200
59
178
510

61
75
136

58
50
108

58
81
139

-

-

240
269
509

14
19
33

14
22
36

29
27
56

28
47
75

-

-

85
115
200

30
30

11
11

26
26

28
28

27
27

-

122
122

269
61
330

206
62
268

257
121
378

275
115
390

-

-

1,007
359
1,366

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
64 ดุริยางคศาสตร์สากล
12
65 ศิลปะการแสดง
8
66 ศิลปะและการออกแบบ
53
67 สถาปัตยกรรมภายใน
20
68 สถาปัตยกรรมศาสตร์
37
รวม
130
คณะสหเวชศาสตร์
69 กายภาพบ�ำบัด
63
70 เทคนิคการแพทย์
63
รวม
126
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
71 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
72 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม
คณะทันตแพทยศาสตร์
73 ทันตแพทยศาสตร์

รวม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 รัฐศาสตร์
75 พัฒนาสังคม
รวม
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ล�ำดับ

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม

คณะ/สาขาวิชา

76 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
77 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
78 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
79 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
80 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
81 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
82 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
83 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
84 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
85 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงอนามัยสิง่ แวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
87 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
88 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
89 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
90 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
91 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
92 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3

2

-

-

3

-

8

10
4

20
2

23
1

11
2

10
3

-

74
12

16

6

12

8

18

-

60

28

44

64

81

47

-

264

1

2

-

-

2

-

5

-

-

21

28

36

-

85

-

-

7

10

12

-

29

-

-

13

24

13

-

50

-

-

1

2

-

-

3

10

7

-

-

-

-

17

6

2

-

-

-

-

8

8

7

-

-

-

-

15

1

3

-

-

-

-

4

11

24

8

6

4

-

53

-

-

12

13

12

-

37

29

18

3

10

4

-

64
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (ต่อ)
ล�ำดับ

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม

คณะ/สาขาวิชา

93 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
8
2
4
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
94 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
129 102 93 84
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
95 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
34 33 40 47
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
96 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
69 65 73 55
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
97 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
17 28 25 24
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
98 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
14 21 19 10
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
99 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
196 151 172 137
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
100 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
137 152 144 126
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รวมระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
731 691 735 678
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ
4,482 3,947 4,553 5,076

-

-

14

128

-

536

36

-

190

78

-

340

25

-

119

31

-

95

140

-

796

113

-

672

715 - 3,550
898 102 19,058
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
ล�ำดับ

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม

คณะ/สาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์
101 นิติศาสตร์

12
12

-

2
2

-

-

-

14
14

20
20

17
19
36

-

-

-

-

17
39
56

16
16

11
11

-

-

-

-

27
27

รวม
รวมระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา 48

19
19
66

2

-

-

- 19
- 19
- 116

รวม

คณะแพทยศาสตร์
102 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยชุมชน
103 อนามัยชุมชน
รวม
วิทยาเขตเชียงราย
104 พัฒนาสังคม

รวม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 รัฐศาสตร์

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
ปริญญาตรีควบปริญญาโท
2
106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- 4 2
107 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตร    1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5
6 11 7
108 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5
- 3 7
109 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6
110 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
19 6 18 16
รวมระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

ปี 5 ปี 6 รวม
-

-

2

6

-

13

13

-

42

10

-

25

-

-

6

29

-

88
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
111 สัตวศาสตร์
112 เทคโนโลยีชีวภาพ
113 วิทยาศาสตร์การเกษตร  
รวม

2
4
7
13

9
17
10
36

11
21
17
49

2
2

6
5
11

6
7
13

-

12
12

12
12

รวม

-

16
16

16
16

รวม

4
4

12
3
11
26

12
7
11
30

รวม

3
3

4
4
8

7
4
11

รวม

1
7
8

4
14
3
21

5
21
3
29

รวม

2
2
4

5
11
16

7
13
20

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
115 ภูมิสารสนเทศประยุกต์
รวม
คณะนิติศาสตร์
116 นิติศาสตร์
รวม
คณะแพทยศาสตร์
117 สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
118 บริหารธุรกิจ
119 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
120 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์
121 คณิตศาสตร์
122 ชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
123 วิศวกรรมเครื่องกล
124 วิศวกรรมโยธา
125 วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะศิลปศาสตร์
126 ภาษาไทย
127 ภาษาอังกฤษ

ปี 1 ปี 2 รวม
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
128 การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
129 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
130 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม
วิทยาลัยการจัดการ
131 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
132 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รวม
วิทยาลัยการศึกษา
133 การบริหารการศึกษา
134 หลักสูตรและการสอน
รวม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 นโยบายสาธารณะ

รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ

ปี 1 ปี 2 รวม
6
6

3
7
16
26

3
7
22
32

6
6

4
6
10

10
6
16

3
3

1
3
4

1
6
7

2
3
5
2
3
5
51 189 240

ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
136 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
137 ภูมิสารสนเทศประยุกต์
รวม
คณะนิติศาสตร์
138 นิติศาสตร์
รวม
คณะแพทยศาสตร์
139 สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
140 บริหารธุรกิจ

ปี 1 ปี 2 รวม
2
1
3

2
2

4
1
5

-

13
13

13
13

รวม

10
10

35
35

45
45

รวม

-

18
18

18
18
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา (ต่อ)
ล�ำดับ
คณะศิลปศาสตร์
141 ภาษาไทย
142 ภาษาอังกฤษ

คณะ/สาขาวิชา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
143 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ
144 การบริหารการศึกษา
145 บริหารธุรกิจ
146 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
147 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาเขตเชียงราย
148 การบริหารการศึกษา
149 หลักสูตรและการสอน
150 นิติศาสตร์
151 การบริหารงานก่อสร้าง
152 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
153 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการศึกษา
154 การบริหารการศึกษา
155 หลักสูตรและการสอน

ปี 1 ปี 2 รวม

รวม

1
1
2

5
17
22

6
18
24

รวม

-

5
5

5
5

รวม

9
1
4
14

16
7
6
9
38

25
8
10
9
52

รวม

43 48 91
18 28 46
5
5
7
7
- 12 12
- 11 11
61 111 172

รวม

15
6
21

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 นโยบายสาธารณะ

รวม
รวมระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา
รวมระดับปริญญาโท

28
27
55

43
33
76

16 22 38
16 22 38
127 321 448
178 510 688
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ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก ทวิภาค ปกติ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม

ล�ำดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
157 การจัดการการท่องเที่ยว
158 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
รวม

4
4

3
3

11
1
12

11
8
19

รวม

-

1
1

-

1
1

รวม

2
2

-

-

2
2

รวม

1
2
1
4

8
2
10

17
16
33

26
2
19
47

-

2
2

19
5
24

19
7
26

รวม

4
6
10

6
14
20

รวม
รวมระดับปริญญาเอก

7
7
27

3 14 24
7
3
4
6 18 31
42 158 227

คณะวิทยาศาสตร์
159 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
160 วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะศิลปศาสตร์
161 ภาษาไทย
162 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
163 ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
164 การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
165 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวม
วิทยาลัยการจัดการ
166 การบริหารการศึกษา
167 การจัดการการท่องเที่ยว
168 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
วิทยาลัยการศึกษา
169 การบริหารการศึกษา
170 หลักสูตรและการสอน

27 37
31 31
13 33
71 101

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (กองบริการการศึกษา)
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• กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิต
สหกิจศึกษา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม
ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เป็นการอบรมเรื่อง “ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร” วิทยากร โดย อาจารย์สุวิทย์ ติค�ำ  จากคณะศิลปศาสตร์ และเรื่อง “การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา” วิทยากร โดย อาจารย์ธิวานนท์ พูพวก จาก
คณะศิลปศาสตร์ และในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและการน�ำเสนอ”
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ จากคณะศิลปศาสตร์ และเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร” วิทยากร โดย อาจารย์
นวพร เกษสุวรรณ จากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตจาก คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนทั้งสิ้น 233 คน ณ ห้อง PN 3
หอประชุมพญาง�ำเมือง
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โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 กองบริการ
การศึกษา จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี ประธาน
คณะท�ำงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่อง
“สหกิจศึกษาคืออะไร” และอาจารย์ธิวานนท์ พูพวก
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ใครได้อะไรจาก
สหกิจศึกษา” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และนิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์และนิสิตจาก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะศิลปศาสตร์ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 406 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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• นิสติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียเพื่อแก้ปัญหา
สังคมและทดลองแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
ด้วยแนวคิดธุรกิจ Social Enterprise ใน
กิจกรรม Workshop “DESIGN THINKING
FOR SOCIAL ENTERPRISE”  ซึ่งจัดโดย
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพีเอ็มเพลส อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา ทั้งนี้ได้มีนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับรางวัลดังนี้ นายสิรวิชญ์ บัวบุรพาจารย์
นิสติ ชัน้ ปี 3 นายชนสรณ์ สีหมอก นิสติ ชัน้ ปี 3 นายทนงศักดิ  
์ นิราศ นิสติ ชัน้ ปี 3 และนายพงศธร ทรงทอง นิสติ ชัน้ ปี 2

• นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น (รางวัลที่ 3)
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจ�ำปีการศึกษา
2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ผลงานเรื่อง พัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการพั ฒ นาตามศาสตร์ พ ระราชา
ณ สถานประกอบการมูลนิธริ ากแก้ว นิสติ ทีไ่ ด้รบั รางวัลมีดงั นี้
นายสาธิต สุขประเสริฐ และนายวีรชน ยามะสัก นิสิตชั้นปีที่ 4

• นายวราวุฒิ โล๊ะสุข นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร ได้ รั บ รางวั ล การน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย แบบ
บรรยาย ระดับดี ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลงานวิจัย
ที่น�ำเสนอ เรื่อง “การรวมยีนความหอม ยีนต้านทานโรคไหม้
และโรคขอบใบแห้ง เข้าสู่ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 โดยใช้
เครือ่ งหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก”
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• นางสาวดวงรัตน์ สีวินทา และนางสาวโยษิตา ใจผ่อง
นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ผลงานเรื่อง
การพัฒนานมปรุงแต่งกลิ่นใบเตย โดยมี ดร.สกุลคุณ มากคุณ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานกลาง

• นางสาวชญาภรณ์ สุขค�ำฟอง นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ผลงานเรือ่ ง การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแสง LED และแสง Fluorescent ต่อการเจริญเติบโต
ของพริกโดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ณ สถานประกอบการ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชกาญจนบุรี
บริษัท เจียไต๋ จ�ำกัด

• นางสาวซาอาดาฮ์ หัตถ์ละเอียด นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School
of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ
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• นางสาวณัฏฐณิชา ง้าวกาเขียว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา
สัตวศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “STARTUP Thailand 2018 :
Northern @ Chiang Mai” ค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพของ
ภาคเหนือ ใน 2 เวทีการแข่งขัน STARTUP Thailand League
ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย และ STARTUP Thailand Pitching
Challenge ระดับบุคคลทั่วไป ในผลงาน ชื่อ “รวมคลินิกสัตว์
และนัดพบหมอ” ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ
เทคโนโลยี จ�ำนวน 50,000 บาท

• ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกบั นายภานุพงศ์ มหาโคตร
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้
ได้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพ แห่งปี 2017 จากมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยได้เข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560       
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็น
ผู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

• มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด “นิทรรศการโครงงานนิสิต
ครั้งที่ 7”  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม (หลังเดิม)
เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับปริญญาตรี ได้มโี อกาสน�ำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้นสิ ติ ในระดับปริญญาตรี
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการท�ำวิจัยและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ โดยในปีนม้ี นี สิ ติ ส่งผลงาน
เข้าประกวดจ�ำนวน 94 ผลงาน ใน 4 กลุม่ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาเสริมสร้าง
สุขภาพ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การศึกษากระบวนการเพิม่ ค่าความแข็งอะลูมเิ นียมอัลลอยด์
เกรด 6063 ด้วยการอบบ่ม โดยนิสิต : นางสาว อนิลมาศ กาจนุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พจนศักดิ์ พจนา

59

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 59

1/11/2561 BE 11:06

• การแข่งขันประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจ�ำปีการศึกษา 2560 อีกหนึ่งความภูมิใจ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2561 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่
นายปิยะพงษ์ จันทร์กาวี, นายวรายุทธ วีระค�ำ, นายอนุชาติ ไชยวุฒิ และนายอนุพงศ์ ค�ำปลอด ในการดูแลของ
รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากความทุ่มเทและความตั้งใจในผลงานชื่อว่า “พฤติกรรม
การหดตัวของดินตะกอนผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอยด้วยวิธภี าพถ่าย” ในการแข่งขันประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

• การเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตไกลกังวล  อ�ำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 25 - 26  มกราคม  2561 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ส�ำเร็จ โดยในปีนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ 17 สถาบัน และ
ถือได้ว่าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติ ครองถ้วยพระราชทานมากที่สุดถึง 4 ถ้วย
จากการแข่งขันตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ทีมคอนกรีต ม.พะเยาประกอบไปด้วยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้
น.ส.ประกายวรรณ อินทรสงเคราะห์, นายกิตติพงศ์ แหลมแท้, นายตะวัน บุญมาก, นายประยูร อภิธนัง, นายนฤพล สุรพร,
นางสาวสุกญ
ั ญา สุรนั นา, นางสาวนวพรรษ ใจยา, นายภาณุวชิ ญ์ บุญมาเกีย๋ ง, นางสาวรุง้ ตะวัน ปัญญาวงค์, นายสุทธินนั ท์ กันวี,
นายวีรนัฐ สุริยะ และนิสิตสนับสนุน โดยมี อาจารย์สุรเชษ ศรีนารา, อาจารย์ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ และคณาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นที่ปรึกษา
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• คณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน ประกอบไปด้วย
1) นางสาวฉันท์สนิ ี ศรีสวัสดิ์ 2) นายนิรจุ น์ บุญมา 3) นางสาวมนนรี นันต๊ะ 4) นางสาวทัดดาว รัตนบุรี โดยมี ภญ.ฐาปนี ใจปินตา
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม  ภาคภาษาไทย ประเภททีม 2 คน ประกอบไปด้วย
1) นางสาวลลิตา หงษ์โต 2) นายพันธดนย์ ผลทิพย์ โดยมี ดร.ภญ.อดิณฐั อ�ำนวยพรเลิศ    เป็นอาจารย์ผคู้ วบคุมทีม ในโครงการ
แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ตามล�ำดับ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรมของฝ่ายกิจการนิสิต    

• ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จดั กิจกรรมภายใต้โครงการการสนับสนุนผูป้ ระกอบการรายใหม่
“กิจกรรม Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Challenge” ส�ำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ระหว่าง
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ณ ห้อง PN 3 พญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จและยั่งยืน และยังส่งเสริมการสร้างความรู้และศักยภาพส�ำหรับ
ผูเ้ ริม่ ต้นการเป็นผูป้ ระกอบการให้ประสบความส�ำเร็จ สามารถยกระดับขีดจ�ำกัดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจทัง้ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ได้อย่างเป็นระบบ คณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวลลิตา หงษ์โต
นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตตสินทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE”
ส�ำหรับผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีห่ น่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนิสติ ผูป้ ระกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในต�ำแหน่งนิสิตผู้ประกอบการ เข้าแข่งขันน�ำเสนอรูปแบบทางธุรกิจ (Business
Model Pitching) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเพชรสังฆาต ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
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• นิสติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
พะเยา เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ดา้ นสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร   ในหัวข้อ “ICT Innovations for eHealth”
และสามารถคว้ารางวัลชมเชยมาครอง พร้อมทุนสนับสนุน
มูลค่า 6,000 บาท โดยมีชื่อทีม Pulmonary ผลงานที่
ส่งเข้าร่วมประกวดและคว้ารางวัลชมเชยมาได้ ชื่อผลงาน
“แอพพลิเคชัน่ ตรวจสอบภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ”
มีสมาชิกในทีม ดังนี้ นายศิรชัช มีใจดี, นายธราทร ตันวินิจ และนางสาวณัฐภรณ์ ทุนร่องช้าง
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอาจารย์ เชาวน์ ปอแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
พะเยา ส่งนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษา
ภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 10
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารนวัตปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ดร.นิติ   เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ น�ำนิสิตในสาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster
Presentation) ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมน�ำเสนอ 5 ผลงาน ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถคว้ารางวัลได้ทั้ง
5 ผลงาน
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• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
และนิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จนสามารถกวาด
รางวัลระดับประเทศ รวมมูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup
Committee) ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการให้พัฒนาธุรกิจได้ภายใต้ระบบพี่เลี้ยงส�ำหรับผู้ประกอบการ
(Mentor for Entrepreneurship)
• นิสติ คณะสหเวชศาสตร์ได้รบั รางวัลนิทรรศการโครงงาน
นิสิตครั้งที่ 7  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ
เรือ่ งการท�ำนายการล้มโดยใช้การทดสอบการยืนและการเดินต่อเท้า  
ในผูส้ งู อายุในชุมชน โดยนางสาวปิยพร เย็นวัฒนา และ นางสาวอรจิรา
นามประดิษฐ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา :  พุทธิพงษ์  พลค�ำฮัก

• นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลนิทรรศการโครงงาน
นิสิตครั้งที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่ อ งการพั ฒ นาสมการท� ำ นายความเข้ ม แข็ ง ของกล้ า มเนื้ อ
ถี บ ปลายเท้ า จากการทดสอบยื น เขย่ ง ปลายเท้ า ในผู ้ สู ง อายุ
โดยนายฟาโรอัล สิทธิมนต์ และนางสาวศิณัฐตรา จันทร์ซา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา
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• นิสติ คณะสหเวชศาสตร์ได้รบั รางวัลนิทรรศการโครงงาน
นิสติ ครัง้ ที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุม่ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ชี ว ภาพ เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง การทดสอบเมทฮี โ มโกลบิ น รี ดั ก ชั น
เพื่อการคัดกรองภาวะ พร่องเอนไซม์จีซิกพีดี โดยนายวีรชิต ช่างปัด
และ นายภานุเดช นามนา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส

• นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนพาเหรด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทีมผสม และน.ส.ปรัชญาพร   เถาปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ  ด้านเทคนิค
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  นายเกริกไกวัลย์ กงไกรราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดเดือนโคโลนีเกมส์
(Needle boy) นายกฤษฎากร พรมรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดาวเทียมโคโลนีเกมส์ (Mr./Miss hook)
การแข่งขันกีฬาวิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (อินทรชิตเกมส์) ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม
2560 ณ ม.นเรศวร   จ.พิษณุโลก มีนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันต่าง   ๆ ทั่วประเทศ 16 สถาบัน
ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,700 คน โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
ในปี 2562 ที่จะถึงนี้

• น.ส.ชนิตา สินเฉ้า นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ในระดับปริญญาตรี หัวข้อ ความชุกของ Cryptococcus neoformans ในมูลนก ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์รวี ขยัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.ณัฐกานต์ ภาคภูมิ และน.ส.ณัฐธิดา คงทน นิสิตสาขาวิชา
จุลชีววิทยา ได้รับรางวัลน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในระดับชมเชย หัวข้อ การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัส
และริคเค็ทเซีย ใน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  จากการประชุม Medical Science Academic Annual Meeting MSAM
2018 จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2561
64
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• นายสยาม วงศ์กาวิน นิสิตสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบั รางวัลการน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั ดีเด่น รูปแบบโปสเตอร์ ประเภทดีมาก หัวข้อเรือ่ ง
“การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลและเชิงแสงของฟิล์มผสมพอลิ
(แอล - แลคไทด์) /พอลิ(บิวทิลนี อดิเพท - โค - เทอเรฟทาเลท)
ด้วยพอลิ(เอสเทอร์ อดิเพท) (พาราเพล็กจี 40) โดยวิธหี ล่อแบบ
สารละลาย” ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วจิ ยั ” ครัง้ ที่ 10
ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
• นางสาวพัทธ์ธีรา อุ่นบุญธรรม นิสิตสาขาวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 4   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล
การน�ำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบโปสเตอร์ ประเภทดี  
หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง ในตัวอย่างดิน
โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี”
ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่าง
วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภาษาฝรัง่ เศส ในงาน “Célébrons les 160 ans de relations franco - thaïes” โดยสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศส     
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนางสาวกุลธิดา รักษาภักดี นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน
ท่องบทกวีภาษาฝรั่งเศส และนางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันเขียนตาม
ค�ำบอกภาษาฝรัง่ เศส โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาประกอบด้วย อาจารย์คณ
ุ ญ
ั ญา บัวพรหมมาตร์และอาจารย์จกั รพงษ์ โกยสมบูรณ์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

65

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 65

1/11/2561 BE 11:07

• นางสาวศศิณฐั ชา จ�ำเริญ นิสติ สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการประกวดสุ น ทรพจน์ ภ าษาญี่ ปุ ่ น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ น่ ุ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาภาคเหนือ โดยได้รับการฝึกฝนจาก Miss Sanae Hagino
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา นอกจากนี้นิสิตยังได้รับใบประกาศนียบัตรและได้รับทุน
การศึกษาไปศึกษาในฐานะนักศึกษาต่างประเทศ (Non - degree)
สังกัด Center of Language Education and Research,
    Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
• นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 3 ราย
ได้แก่ นางสาวปฐมาภรณ์ เคร่งครัด, นางสาวพรพิทยา มหามิตร
และนางสาวกชพร เนตรทอง ได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 100,000 บาท
เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งแอพพลิ เ คชั่ น ฝึ ก ออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ไ ทย
เวอร์ชั่นที่ 3 (Thai Tone App/TTA V.3) จากการแข่งขัน Start
Up Thailand League 2017 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ และ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั คณะศิลปศาสตร์ เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้

• อาจารย์โขมพัฒน์   ประวัง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น�ำนิสิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์  การเร็ว , นางสาวนิรชา  วิโรจน์ , นางสาวปริชญา         
ศักดิภัทรนนท์ , นางสาวศิรัญญา แช่มโสภา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ ครั้งที่ 13
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝ้ายค�ำ  ส�ำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก
ผลการประกวดมีนิสิต จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนิรชา วิโรจน์ ได้รับรางวัลชมเชย และนางสาวศิรัญญา แช่มโสภา
ได้รับรางวัลพิเศษ จากรางวัลทั้งหมด 8 รางวัล โดยมี Miss Ako Kobayashi และ Mr.Hiroyuki  Tanaka อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

66

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 66

1/11/2561 BE 11:07

• อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น�ำนิสิตของคณะศิลปศาสตร์     
เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานในงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7 (7th Student Research Project Exhibition)
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องภูกามยาว 1 และลานอเนกประสงค์ชั้น 1 (ลานATM) อาคารเรียนรวม
(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้จัดขึ้น โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ส่งผลงานนิสิตเข้าร่วมประกวดจ�ำนวน 9 ผลงาน และในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัล 2 ผลงาน ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ : สื่อการสอนเกมบิงโก เพื่อเสริมสร้างทักษะการจดจ�ำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นิสติ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้แก่ 1.นายพงศกรณ์  สันยศทัศน์, 2. นายสถาพร  จักค�ำบาง, 3. นางสาววัทนวิภา  มั่นเหมาะ, 4. นางสาวลักษิกา สมใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ภัทรพงศ์  พื้นงาม อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : การพัฒนานวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเปรียบเทียบค�ำ
คุณศัพท์  โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ 1. นางสาวขนิษฐา  มะหึมา,
2. นางสาวนัทรินทร์ภรณ์ ผาด�ำ  อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต อาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

• อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(พิเศษ) ดร. มณฑล
สงวนเสริมศรี ได้มอบรางวัลให้นายปิยะพงษ์ พุ่มมะลิ นิสิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานสหกิจศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ
โดยมี อาจารย์วรัญญา ไชยทารินทร์ เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม
บวรรัตนประสิทธิ์ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
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• อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดง
ความยินดีกบั นิสติ ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ทปี่ รึกษา
ทีม CPR Guide ผลงาน เครือ่ งน�ำการกดนวดหัวใจเพือ่ ช่วยฟืน้ คืนชีพ ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ #R2M2018
รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
(Research to Market) ซึ่งเป็นการน�ำผลงานวิจัยมาท�ำการศึกษาและวางแผนทางธุกิจ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาผลงาน
วิจยั ให้สามารถออกสูเ่ ชิงพาณิชย์ได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ ทางภาควิชาการและภาคธุรกิจ
โดยมีสมาชิกนิสิตตัวแทนของคณะเข้าร่วมทีม ได้แก่ 1. นางสาวเพ็ญธิดา จันทร์ดุ้ง นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 3  2. นายพุฒิสรรค์ ค�ำลือ นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ปิยชนน์
เกษสุวรรณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  2. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ สาขาวิชาการตลาด 3. อาจารย์ณฐั วุฒิ
สมยาโรน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 4. อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ซึง่ โครงการ R2M เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการและสนับสนุนโดยส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) #SPA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 68

1/11/2561 BE 11:07

• นางสาวศิริกัญญา เพ็ชรเย็น นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และ
นายณัฐวัฒน์ กิติก�ำจรฤกษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆ์
วัดสามพระยาวรวิหาร ถนนสามเสน ซอย 5 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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• ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ความส�ำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
ในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น�ำในการวิจัยให้สามารถด�ำเนินการในลักษณะหุ้นส่วนหรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันทีม่ ี
ชือ่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพของนักวิจยั ให้นำ� ไปสูค่ วามเป็นสากลได้เร็วขึน้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการท�ำโครงการวิจัย
จ�ำนวน 363 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 118,508,644 บาท
ตารางแสดงจ�ำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี 2558 - 2561
รายการ
จ�ำนวนโครงการ
จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวน/ปีงบประมาณ
2559
2560

2558
377
84,308,300

279
76,639,267

352
192,196,885

2561
363
118,508,644
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

1 ผลของสารดูดซับเอทิลีนต่อการชะลอการสุกและ
คุณภาพการแปรรูปเป็นกล้วยกรอบของกล้วยไข่
พันธุ์พระตะบอง
2 ผลของระยะเวลาในการรมน�้ำมันหอมระเหย
ตะไคร้หอมต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Aspergillus tubingenesis และ Penicillium
steckii ในก้านผักตบชวาแห้ง
3 การใช้กิจกรรมการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของครูและศึกษานิเทศก์
4 Alkaloids from Nauclea orientalis Inhibited
in vitro ADP and Thrombin Induced
Human Platelet Aggregation
5 การพัฒนาอาหารหมักเปลือกข้าวโพดส�ำหรับ
โคเนื้อพื้นเมืองโดยการออกแบบการทดลอง
6 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วาสนา
พิทักษ์พล

วารสารแก่นเกษตร

4,000

วาสนา
พิทักษ์พล

วารสารพืชศาสตร์
สงขลานครินทร์

4,000

ลือชา
ลดาชาติ
เสริม
สุรพินิจ

4,000

7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
รับมือน�้ำท่วมตามแนวคิดพี่สอนน้อง ส�ำหรับ
นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย
8 การวิเคราะห์ระบบการวัดส�ำหรับป้องกัน
ความผิดพลาดการตรวจชิ้นงานวิชาปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม
9 Identification and characterization of
potential probiotic Bacillus spp. for
application in striped catfish
(Pangasianodon hypophthalmus
{Sauvage,1878])
10 มุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์
11 การกลายเป็นเมืองของชุมชน โดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา : กรณีศึกษาต�ำบลแม่กา         
จังหวัดพะเยา
12 การกลายเป็นเมืองและระดับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา

จักรกฤษณ์
จันทะคุณ

Kasetsart Journal of
Social Sciences
Thammasat International
Journal of Science and
Technology
วิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้
วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏภาคเหนือ
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

4,000

ลือชา
ลดาชาติ
ฉัตรทิพย์
ชัยฉกรรจ์

Journal of Fisheries and
Environment (เดิมชื่อ
Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin)
วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่

ดารารัตน์
ค�ำเป็ง

วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง - สาละวิน

4,000

เอราวิล
ถาวร
ลือชา
ลดาชาติ

เอราวิล
ถาวร
กรทิพย์
กันนิการ์

4,000
4,000
4,000

4,000
4,000

4,000
4,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

13 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้าน
แม่กาห้วยเคียนหมู่ที่ 2 และ 16 ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
14 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน
15 ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของแกนน�ำชุมชน    
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
16 ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก
ของผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ผลทันทีของการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน
สมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความยืดหยุ่นของ
หลังส่วนล่าง : การศึกษาน�ำร่อง
18 การเปรียบเทียบผลของแผ่นประคบร้อน
สมุนไพรไทยและแผ่นประคบร้อนในการรักษา
ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง : การทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
19 THE EFFECTS OF FOREST TYPE AND
SEASON ON THE ABUNDANCE AND
SPECIES DIVERSITY OF BATS IN
NORTHEASTERN THAILAND
20 การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะ
การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก
ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2  
มหาวิทยาลัยพะเยา
21 อุบัติการณ์การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียจาก
อุปกรณ์การแพทย์ ในห้องผู้ป่วยหนัก
ของโรงพยาบาล
22 Antibacterial Activity Of Essential Oil
From Zanthoxylum Rhetsa (Roxb.)
Dc.Fruit
23 ศักยภาพและความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยว
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

ไพรินทร์
ขัดธิพงษ์

วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง - สาละวิน

4,000

ปะราลี
โอภาสนันท์
ดาว
เวียงค�ำ

6,200
วารสารพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ
วารสารการพยาบาลและ     6,000
การดูแลสุขภาพ

ดาว
เวียงค�ำ
ณิชาภา
พาราศิลป์

วารสารการพยาบาลและ     6,000
การดูแลสุขภาพ
สงขลานครินทร์ เวชสาร 4,000
(Songklanagarind
Medical Journal)
สงขลานครินทร์ เวชสาร 4,000
(Songklanagarind
Medical Journal)

ณิชาภา
พาราศิลป์
สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

Suranaree Journal of
Science and Technology

4,000

วรัทยา
กุลนิธิชัย

วารสารพยาบาลทหารบก

5,000

อัจฉริยา
ยศบุญเรือง

วารสารสาธารณสุขศาสตร์
ปีที่ 47

4,800

มาลีรักษ์
อัตต์สินทอง

วารสารวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่

4,000

วรัญญา
ไชยทารินทร์

4,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

24 Attitudes and Behaviour of People in
the Province of Phayao towards the Thai
National Reconciliation Plan : The Policy
Implementation Outcome
25 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกและ
ใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักปลาส้ม
26 การคัดเลือกยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิคจากแหล่งดิน
ธรรมชาติในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา
27 การวิเคราะห์การวัดทางสัณฐานมาตรฐานและ
เรขาคณิตของปีก เพื่อการระบุชนิดชันโรงไทย
28 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา พะเยาโมเดล
29 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก โดยวิธีจิตตปัญญา รายวิชา
161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
30 การอ่านและการแปลผลงานวิจัยการวิเคราะห์
อภิมาน
31 บทบาทของกระบวนการอักเสบใน
โรคระบบประสาทเสื่อม
32 การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาใน
มหาปรินิพพานสูตร
33 ความสัมพันธ์ของความสามารถด้านการเคลือ่ นไหว
และคุณภาพชีวิตกับการท�ำงานของสมองระดับสูง
ในผู้สูงอายุ
34 การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการมี
บุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียแบบลัดขั้นตอนการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
35 อัตลักษณ์แห่งภูกามยาว : รูปลักษณ์ ความเชื่อ
และภูมิปัญญา
36 การย้อมเส้นใยฝ้ายจากขมิน้ โดยมียางกล้วยน�ำ้ ว้า
เป็นมอร์แดนท์
37 การวิจัยผสานวิธีแบบการส�ำรวจเป็นล�ำดับ :
แนวคิดและการประยุกต์ใช้
38 ความเชื่อในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

รักษ์ศรี
เกียรติบุตร

Veridian E - Journal,
Silpakorn University

5,500

วนิดา
แซ่จึง  
สุภาพร
ภัสสร
ทิพย์วรรณ
สรรพสัตย์
น�้ำฝน
กันมา

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

4,000

วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชพฤกษ์
วารสารการวิจัย
กาสะลองค�ำ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย
เชียงรายเวชสาร

4,000

วารสารเภสัชวิทยา

4,000

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร
ศรีนครินทร์เวชสาร

4,000

เนรัฐชลา
สุวรรณคนธ์

วารสารโลหิตวิทยาและ
เวชศาสตร์บริการโลหิต

4,000

เปรมวิทย์
วิวัฒนเศรษฐ์
วิศณุสรรค์
ชาติอารยะวดี
สาธิต
เชื้ออยู่นาน
ณภัทร
แสนโภชน์

Veridian E - Journal
Silpakorn University
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Veridian E - Journal
Silpakorn University
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

6,500

น�้ำฝน
กันมา
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
คณาทิพย์
สิงห์สาย
ประยงค์
จันทร์แดง
อรรจน์มน
ธรรมไชย

4,000

3,000
3,000
3,000

4,000

4,000
4,000
4,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

39 กราฟสเปกตรัมผลตอบสนองที่สร้างจากผล
เจาะส�ำรวจดินในจังหวัดพะเยา
40 การศึกษาสมบัติของวัสดุควบคุมก�ำลังต�่ำที่ผสม
ด้วยเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทาง
41 การประเมินระดับของมลพิษทางน�้ำจากผล
กระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบ
นิเวศทางน�้ำของหนองเล็งทราย  จังหวัดพะเยา
42 การใช้แมลงน�้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน�้ำในล�ำห้วย
สาขาของหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
43 การศึกษาค่าจุดตัดของการใช้คา่ LRINEC Score
ส�ำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นของโรคพังผืดอักเสบ
ตายเน่าในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาล
โพนทอง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
44 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพซาก
และเนื้อของโคลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับ
ชาร์โรเลส์ แบล็คแองกัสและบราห์มัน
45 ภาวะผู้น�ำตนเอง : แนวคิดการพัฒนาความเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
46 การบริหารสถานศึกษาแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพองค์การ
47 การยับยั้งออกซิเดชันและไกลเคชั่น
ในโรคเบาหวานโดยผักพื้นบ้านไทย
48 เส้นทางตอนใต้ของผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ :
พลวัตและปัญหา
49 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนิสิตครู
มหาวิทยาลัยพะเยา
50 การพัฒนาความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน
เพื่อเกิดประโยชน์ในการจัดการปัญหาหนี้สินของ
ประชาชน
51 สถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน
ต�ำบลบ้านมาง อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
52 การเปรียบเทียบคุณภาพซากระหว่างห่านจีนขาว
และห่านจีนเทา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

ปรีดา
ไชยมหาวัน
ธนกร
ชมภูรัตน์
กัญญาณัฐ             
สุนทรประสิทธิ์

วิศวกรรมสาร  
ฉบับวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา
แก่นเกษตร

5,400

กัญญาณัฐ             
สุนทรประสิทธิ์
ปิยะวรรณ
เอมอิ่มอนันต์

แก่นเกษตร

4,000

วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ

4,000

ธนาพร
บุญมี

วารสารเกษตร

4,000

ธิดาวัลย์
อุ่นกอง
ธิดาวัลย์
อุ่นกอง
ชมนาด
สิงห์หันต์

วารสารศึกษาศาสตร์

4,000

วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต
วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วารสารสังคมศาสตร์

4,000

4,000

กันย์กัญญา                 
ใจการวงค์สกุล

วารสารการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กันย์กัญญา                
ใจการวงค์สกุล

วารสารรามค�ำแหง
ฉบับนิติศาสตร์

3,000

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

3,000

อักษราภัค
ชัยปะละ
จักรกฤษณ์
จันทะคุณ

ธนาพร
บุญมี

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

วิลาวัลย์
โพธิ์ทอง

วารสารจันทรเกษมสาร

3,000

วิลาวัลย์
โพธิ์ทอง

วารสารศึกษาศาสตร์

4,000

ภัทราวรรณ
รัตนเกษตร

วารสารรามค�ำแหง
ฉบับนิติศาสตร์

4,000

53 การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียน
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ
และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
54 Report on Research and Development
of Science, Mathematics,and Computer
Teachers through English for Integrated
Studies Leading to International Standard
of the Schools within EIS (English for
Integrated Studies) Networks
55 การป้องกันการกระท�ำความผิดอาญาของเด็กและ
เยาวชน : เกณฑ์อายุในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
56 จากการสืบเสาะตามวัฏจักร 5Es สู่การสืบเสาะ
ที่มีทฤษฎีชี้น�ำ

ลือชา
ลดาชาติ

57 การศึกษาสภาพการเลีย้ งกระบือและความพึงพอใจ
พยุงศักดิ์
ที่มีต่อการให้บริการวิชาการของเกษตรกร
อินต๊ะวิชา
จังหวัดพะเยา
58 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้น�ำ
รักษิต
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุทธิพงษ์
ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา
59 การประเมินผลกระทบจากการเผาชีวมวลต่อ
สิทธิชัย
ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
พิมลศรี
(PM10) ในช่วงที่มีปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ประเทศไทยโดยใช้แบบจ�ำลอง WRF - CMAQ
60 การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ลือชา ลดาชาติ
61 การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ
ฉัตรทิพย์
(collaborative governance) :
ชัยฉกรรจ์
แนวคิด วรรณกรรมคัดสรร และค�ำส�ำคัญ
62 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
วิชานีย์
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อ�ำเภอเมือง
ใจมาลัย
จังหวัดพะเยา

4,000
วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม        
เพื่อการเรียนรู้
4,000
วารสารเกษตร   
พระจอมเกล้า
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

8,000

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4,000

วารสารศึกษาศาสตร์
Veridian E-Journal
Silpakorn University

4,000
6,500

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

5,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

63 The Improvement of The Efficiency for
The Quality Assurance Information System
Based on The Six - Sigma Principle
64 การศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างการอบไอน�้ำ
สมุนไพรไทยและการอบไอน�้ำธรรมดาต่อระดับ
ความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
หลังและขาในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
65 กรณีศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรม
การสืบเสาะหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ :
ข้อค้นพบจากโครงการคูปองพัฒนาครู
66 สภาพปัญหาการด�ำเนินโครงการส�ำรวจ
ความต้องการของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน
แม่ค�ำมี อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
67 พุทธศิลป์ลุ่มน�้ำสอย - สบวัง : ข้อมูลเบื้องต้น
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชน แจ้ห่ม
68 Expression Analysis of Rice Polygalacturonase
cDNA Responding to Brown Planthopper
[Nilaparvata lugens (Stål)]
69 นิสิตครูชีววิทยาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่างไร?
70 พฤติกรรมสูบบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นตอนต้นจังหวัดพะเยา
71 จากการรู้วิทยาศาสตร์และการสืบเสาะสู่สะเต็ม
ศึกษาและการออกแบบ
72 การสร้างแผนที่ความอ่อนไหวในการเกิดน�้ำท่วม
โดยใช้วิธีอัตราส่วนความถี่บริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย
73 การวิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นที่น�้ำท่วมโดยใช้
แบบจ�ำลองต้นไม้ การตัดสินใจ บริเวณลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา
74 Some properties of distributive addition of
Γ- AG - rings
75 ฤดูกาลวางไข่ของปลาในกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา
76 สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสด
ของข้าวโพด ข้าวเหนียว สายพันธุ์แท้
ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

ฐิติรัตน์
เชี่ยวสุวรรณ

ECTI Transactions on
Computer and
Information Technology
ศรีนครินทร์เวชสาร

4,000

วิลาวัลย์
โพธิ์ทอง

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

7,000

เฉลิมพันธ์
แก้วกันทะ

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์
Genomics and Genetics

2,000

วารสารธรรมศาสตร์

4,000

วารสารพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข
วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา

9,000

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ
แก่นเกษตร

4,000

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4,000

ศิรินทิพย์
ค�ำฟู

ชาญคณิต
อาวรณ์
สุกัญญา
สืบแสน
ลือชา
ลดาชาติ
ชลลดา
ไชยกุลวัฒนา
ลือชา
ลดาชาติ
นิติ
เอี่ยมชื่น
นิติ
เอี่ยมชื่น
ธิติ
เกตุค�ำ
ศิริลักษณ์
ตันเจริญ
บุญฤทธิ์
สินค้างาม

4,000

3,000
4,000

4,000
4,000

4,000
4,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 85 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

77 ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยการสอดแทรก
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาของนิสิต
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
78 บทส�ำรวจงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมกับเมืองพะเยาน่าอยู่
79 สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขต
สุขภาพที่ 3
80 การประเมินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับต�ำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
81 ประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อาศัยการจ่าย
เงินตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ
82 ความปลอดภัยของการใช้ยาแคปซูล
เถาวัลย์เปรียงเพื่อทดแทนยา diclofenac
83 ต�ำรับอาหารพื้นบ้านพะเยา : การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าทางโภชนาการ
84 การพัฒนากรอบแนวคิดตนเองของนิสิตพยาบาล
ตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ในการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 1
85 A New Mixture Lomax Distribution and
Its Application

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

ธิดาวัลย์
อุ่นกอง

วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต

8,000

มนตรา
พงษ์นิล
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว

วารสารรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วารสารเภสัชกรรมไทย

2,000

วารสารเภสัชกรรมไทย

4,000

วารสารเภสัชกรรมไทย

4,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว
ชณิตา
ประดิษฐ์สถาพร
ชณิตา
ประดิษฐ์สถาพร

วารสารเภสัชกรรมไทย

4,000

วารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
วารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

4,000

เขมวดี
ปรีดาลิขิต

Suan Sunandha Science
and Technology Journal

3,000

4,000

4,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1 Modified function projective synchronization
วาจารี
of complex dynamical networks with
วีระ
mixed time - varying and asymmetric
coupling delays via new hybrid pinning
adaptive control
2 Potent cytotoxicity against human small
รัชนาพร
cell lung cancer cells of the heptenes from
โชคชัยสิริ
the stem bark of Xylopia pierrei Hance
3 Enhancement of Carbon Dioxide Capture
อนุสรณ์
by Amine - modified Rice Husk
บุญปก
Mesoporous Material
4 Room temperature ethanol sensing
เอกสิทธิ์
properties of FET sensors based on ZnO
วงศ์ราษฎร์
nanostructures
5 Antityrosinase, antioxidative activities, and
พัชรวรรณ          
brine shrimp lethality of ethanolic extracts ตันอมาตยรัตน์
from Protium serratum (Wall. ex Colebr.)
Engl.  
6 The effects of fibrinolytic before referring
ปาจรีย์
STEMI patients: A systematic review and      
มงคล
meta - analysis  
7 Hematological Characterizations and
สิทธิชยั
Molecular Diagnostic Aspects of Hb
ปัญญาใส
Wiangpapao [α44(CE2)Pro→Ser (α1),
CCG>TCG; HBA1: c.133C>T], a New
α- Globin Variant Found in a Pregnant
Thai Woman
8 Assessment of fire emission inventories
สิทธิชยั
for simulating particulate matter in Upper
พิมลศรี
Southeast Asia using WRF - CMAQ
9 Efficent removal of nickel (II) salts from
รัติยา
aqueous solution using
ณ อุบล
carboxymethylchitosan - coated silica
particles as adsorbent  
10 Assessment of the DNA barcoding for
ดุจฤดี                 
identification of Trigonostigma somphongsi,       ปานพรหมมินทร์
a critically endangered species in Thailand

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

ADVANCES IN
DIFFERENCE
EQUATIONS

12,000

12,000
MEDICINAL
CHEMISTRY
RESEARCH
ENVIRONMENTAL 12,000
PROGRESS &
SUSTAINABLE ENERGY
Ceramics International 22,910
Asian Pacific Journal of 12,000
Tropical Biomedicine
IJC Heart and
Vasculature

12,000

Hemoglobin

12,000

Atmospheric Pollution 12,000
Research
Carbohydrate Polymers 12,000

12,000
BIOCHEMICAL
SYSTEMATICS AND
ECOLOGY
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

11 Cost Effectiveness of Pneumococcal
Vaccination in Children in Low - and
Middle - Income Countries: A Systematic
Review  
12 Comparative efficacy of interventions on
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD):
A PRISMA - compliant systematic review
and network meta - analysis  
13 Cost - effectiveness of dipeptidyl
peptidase - 4 inhibitor monotherapy versus
sulfonylurea monotherapy for people with
type 2 diabetes and chronic kidney disease
in Thailand
14 Clinical Effects of Krachaidum
(Kaempferia parviflora): A Systematic
Review  

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

PharmacoEconomics

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Medicine

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Journal of Medical
Economics

12,000

15 Cost - effectiveness of dipeptidyl
peptidase - 4 inhibitor monotherapy in
elderly type 2 diabetes patients in Thailand  
16 Rhizoma coptidis: A potential
cardiovascular protective agent
17 Efffiicacy and Safety of Cissus
quadrangularis L. in Clinical Use: A
Systematic Review and Meta - analysis of
Randomized Controlled Trials  
18 Clinical risk scoring for predicting non alcoholic fatty liver disease in metabolic
syndrome patients (NAFLD - MS score)  
19 Prevention and Control of Multidrug Resistant Gram - Negative Bacteria in
Adult Intensive Care Units: A Systematic
Review and Network Meta - analysis
20 Effectiveness of Probiotic, Prebiotic, and
Synbiotic Therapies in Reducing
Postoperative Complications: A Systematic
Review and Network Meta - analysis

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Journal of Evidence - 12,000
Based Complementary
and Alternative
Medicine
ClinicoEconomics and 12,000
Outcomes Research
12,000
Frontiers in
Pharmacology
Phytotherapy Research 12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Liver International

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

CLINICAL
INFECTIOUS
DISEASES

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

CLINICAL
INFECTIOUS
DISEASES

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

21 Streptomyces colonosanans sp. nov., a novel
สุรศักดิ์
actinobacterium isolated from Malaysia
เสาแก้ว
mangrove soil exhibiting antioxidative
activity and cytotoxic potential against
human colon cancer cell lines  
22 Streptomyces sp. MUM212 as a Source of
สุรศักดิ์
Antioxidants with Radical Scavenging and
เสาแก้ว
Metal Chelating Properties
23 Effects of chemopreventive agents on the
สุรศักดิ์
incidence of recurrent colorectal adenomas:
เสาแก้ว
a systematic review with network meta analysis of randomized controlled trials
24 A non - uniform Bound on Poisson
มานะ
Approximation by using Stein - Chen’s
ดงอนนท์
method and w - Functions
25 ‘When you find yourself keep moving’:
William John
adapting to change in A Thousand Rooms
Kingsbury
of Dream and Fear
26 Hybrid Adaptive Pinning Control for
วาจารี
Function Projective Synchronization of
วีระ
Delayed Neural Networks with Mixed
Uncertain Couplings
27 Improved Delay - Dependent Approach to
วาจารี
Passivity Analysis for Uncertain Neural
วีระ
Networks with Discrete Interval and
Distributed Time - Varying Delays
28 Antioxidant, Cytotoxic and a - Glucosidase
สาโรจน์
Inhibitory Activities of Compounds
จีนประชา
isolated from the Twig Extracts of
Maclura fruticosa
29 Finite - Time Stability of Large - Scale
ธีรพงษ์
Systems with Interval Time - Varying
หล้าอินเชื้อ
Delay in Interconnection
30 Acetone gas sensors based on ZnO
เอกสิทธิ์
nanostructures decorated with Pt and Nb
วงศ์ราษฎร์

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

Frontiers in Microbiolog 12,000

12,000
FRONTIERS IN
PHARMACOLOGY  
ONCOTARGETS
AND THERAPY

12,000

Journal of Applied 12,000
Probability and
Statistics
12,000
British Journal of
Middle Eastern Studies
Complexity

12,000

Vietnam Journal of
Mathematics

12,000

Natural Product
Communications

12,000

Complexity

12,000

Ceramics International 28,378
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

31 Importance of Resolving Fungal
Nomenclature: the Case of Multiple Pathogenic
Species in the Cryptococcus Genus
32 Rapid synthesis of Au, Ag and Cu
nanoparticles by DC arc - discharge for
efficiency enhancement in polymer solar cells  
33 Resource use and improvement strategy
analysis of the livestock and feed
production supply chain in Thailand  
34 Supply chain analysis for cassava starch
production: Cleaner production
opportunities and benefits
35 Freshwater use analysis of cassava for
food feed fuel in the Mun River basin,
Thailand  
36 Coinheritance of hemoglobin D-Punjab and
β0- thalassemia 3.4 kb deletion in a Thai
girl
37 Co - localization of endogenous Arf6 and
its activator EFA6D in the granular
convoluted tubule cells of mouse
submandibular glands under normal
conditions and when stimulated by
isoproterenol, noradrenaline and carbachol  
38 Threshold regression for modeling
symbolic interval data

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

กานต์รวี
ขยัน

mSphere

12,000

เอกสิทธิ์
วงศ์ราษฎร์

Materials Research
Innovations

12,000

ณภัทร
จักรวัฒนา
ณภัทร
จักรวัฒนา
ณภัทร
จักรวัฒนา
สิทธิชัย
ปัญญาใส
ลออรัตน์              
พัวพิทยาเลิศ

ปาณิสรา
โภชนจันทร์

39 Welfare measurement on Thai Rubber
Market  

ปาณิสรา
โภชนจันทร์

40 Amplification of EGFR and cyclin D1
genes associated with human papillomavirus
infection in oral squamous cell carcinoma
41 Correlation of Circulating CD64+/CD163+
Monocyte Ratio and stroma/peri - tumoral
CD163+ Monocyte Density with Human
Papillomavirus Infected Cervical Lesion
Severity

สุรีวัลย์
บ�ำรุงไทย
สุรีวัลย์
บ�ำรุงไทย

International Journal of 12,000
Life Cycle Assessment
Journal of Cleaner
Production

12,000

International Journal of 12,000
Life Cycle Assessment
Asian Journal of
Transfusion Science

12,000

Archives of Oral
Biology

12,000

International Journal of 12,000
Applied Business and
Economic Research
International Journal of 12,000
Applied Business and
Economic Research
12,000
MEDICAL
ONCOLOGY
Cancer
Microenvironment

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

42 Life cycle greenhouse gas evaluation of
organic rankine cycle using refuse derived fuel from municipal solid waste
43 Self - Consistent Channel Approach for
Upscaling Chloride Diffusivity in Cement
Pastes
44 Presence of pathogenic cryptococci on
trees situated in two recreational areas in
South Africa
45 VIRULENCE FACTORS AND
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF
UROPATHOGENIC ESCHERICHIA
COLI  ISOLATED FROM PAIRED
URINE AND RECTAL SWAB SAMPLES
OF PATIENTS WITH URINARY TRACT
INFECTIONS IN THAILAND
46 Drug - Related Problems Identified at Patientsʼ
Home: A Prospective Observational Study
in a Rural Area of Thailand  
47 A strong convergence result involving an
inertial forward-backward algorithm for
monotone inclusions
48 Convergence theorems for finding the split
common null point in Banach spaces
49 Iterative methods for solving quasi variational inclusion and fixed point problem
in q - uniformly smooth Banach spaces  
50 Fabrication of Poly(Lactic Acid)/Graphene
Oxide/Stearic Acid Composites With
Improved Tensile Strength
51 Quantum Mechanics/Molecular Mechanics
Simulations Identify the Ring - Opening
Mechanism of Creatininase
52 Simple wet-chemical synthesis of
superparamagnetic CTAB - modified magnetite
nanoparticles using as adsorbents for
anionic dye Congo red removal

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

สุรัตน์
เศษโพธิ์

JOURNAL OF
RENEWABLE AND
SUSTAINABLE
ENERGY
ณัฐพงศ์               TRANSPORT IN
ด�ำรงวิริยะนุภาพ
POROUS MEDIA
กานต์รวี
ขยัน
อชิรญา
ศิริภาพ

ปาจรีย์
มงคล
ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก
ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก
ประสิทธิ์
ช่อล�ำเจียก

Fungal Ecology

จ�ำนวนเงิน
12,000

12,000
12,000

SOUTHEAST ASIAN 12,000
JOURNAL OF
TROPICAL
MEDICINE AND
PUBLIC HEALTH
Journal of Patient
Safety

12,000

JOURNAL OF FIXED 12,000
POINT THEORY AND
APPLICATIONS
APPLIED GENERAL 12,000
TOPOLOGY
Numerical Algorithms 12,000

วิศณุสรรค์           
ชาติอารยะวดี

POLYMER
COMPOSITES

12,000

จิตระยุทธ ์             
จิตอ่อนน้อม

Biochemistry

12,000

Materials Letters

12,000

เอกสุรีย์
ศักดิ์ศรชัย
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

53 Metabolic changes and improved growth
in micropropagated red raspberry “Indian
summer” are tied to improved mineral
nutrition  
54 The Photocatalytic Application of
Semiconductor Stibnite Nanostructure
Synthesized via a Simple Microwave Assisted Approach in Propylene Glycol
for Degradation of Dye Pollutants and its
Optical Property  
55 Three new species of Ceraclea Stephens
1829 (Trichoptera: Leptoceridae) from
Southeast Asia
56 Current Peptide and Protein Candidates
Challenging HIV Therapy beyond the
Vaccine Era
57 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins
(alpha Rep) Selected as Interactors of
HIV - 1 Nucleocapsid Negatively Interfere
with Viral Genome Packaging and Virus
Maturation
58 QM/MM Modeling of the Hydrolysis and
Transfructosylation Reactions of
Fructosyltransferase from Aspergillus
japonicas , An Enzyme That Produces
Prebiotic Fructooligosaccharide
59 Karyological Study of Tusker and Tuskless
Male Asian Elephant (Elephas maximus)
by Conventional, GTG -, and Ag - NOR
Banding Techniques
60 First Chromosome Characterization of the
Indian Giant Flying Squirrel (Petaurista
philippensis) and Lesser Giant Flying
Squirrel (Petaurista elegans)
61 The efficiency and the correlation between
testing methods on antimicrobial and
antioxidant activities of selected medicinal
essential oils

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

สุกัลยา
ภู่ทอง

In Vitro Cellular and
Developmental
Biology - Plant

12,000

เอกสุรีย์
ศักดิ์ศรชัย

Nanoscale Research
Letters

32,000

เกรียงไกร
สีตะพันธุ์

Zootaxa

12,000

สาวิตรี
นะงอลา

VIRUSES

12,000

สาวิตรี
นะงอลา

SCIENTIFIC
REPORTS

12,000

จิตระยุทธ ์              Journal of Molecular 12,000
จิตอ่อนน้อม Graphics and Modelling

สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

CYTOLOGIA

12,000

สิทธิศักดิ์
ปิ่นมงคลกุล

CYTOLOGIA

12,000

กฤตชญา
อิสกุล

International Food
Research Journal

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

62 Deciphering Critical Amino Acid Residues
สาวิตรี
Asian Pacific Journal
to Modify and Enhance the Binding
นะงอลา
of Allergy and
Affinity of Ankyrin Scaffold Specific to
Immunology
Capsid Protein of Human
Immunodeficiency Virus Type 1
63 SIMPLE WET CHEMICAL SYNTHESIS
จุฑารัตน์
Chalcogenide Letters
OF SURFACTANT - FREE SILVER
ก๋าวินจันทร์
ANTIMONY SULPHIDE (AgSbS2)
FLOWER - LIKE NANOSTRUCTURES
64 Comparison of gut morphology and
นุจิรา
European Journal of
distribution of trehalase activity in the gut
ทาตัน
Entomology
of wood - feeding and fungus - growing
termites (Isoptera: Termitidae)
65 Parallel importation of patented products in
นภนันต์
QUEEN MARY
Thailand: the need for the new patent
ศุภศิริพงษ์ชัย
JOURNAL OF
exhaustion regime in the light of the
INTELLECTUAL
ASEAN Economic Community (AEC)
PROPERTY
66 Anti - hyperglycaemic and anti พยุงศักดิ            
์
ScienceAsia
hyperlipidaemic effects of black and red
ตันติไพบูลย์วงศ์
rice in streptozotocin-induced diabetic rats
67 Parapatric speciation found in Limnonectes
ฉัตรมงคล  
GENETICS AND
(Dicroglossidae) species in Thailand
สุวรรณภูมิ
MOLECULAR
RESEARCH
68 Phylogenetic relationships and genetic
ฉัตรมงคล  
PEERJ
diversity of the Polypedates leucomystax
สุวรรณภูมิ
complex in Thailand
69 COMMUNITY PARTICIPATION FOR
เกษแก้ว
Journal of Health
BEHAVIOR DEVELOPMENT TO
เสียงเพราะ  
Research
PREVENT OPISTHORCHIASIS AMONG
PEOPLE IN A RURAL AREAS OF
LOWER NORTH THAILAND
70 THE EFFECT OF SEX EDUCATION
เกษแก้ว
Journal of Ayub
AND LIFE SKILLS FOR PREVENTIVE
เสียงเพราะ
Medical College,
SEXUAL RISK BEHAVIOURS AMONG
Abbottabad
UNIVERSITY OF STUDENTS
THAILAND

จ�ำนวนเงิน
12,000

19,788

18,240

12,000

12,000
12,000
12,000
16,000

12,000

84
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

71 Preliminary use of Polygonum minus Linn.
ไพบูลย์
leaf extract on growth performance, feed
ปะนาเส
utilization, and some hematological indices
of Anabas testudineus (Bloch, 1792)  
72 ON SOLVING PROXIMAL SPLIT
ประสิทธิ์
FEASIBILITY PROBLEMS AND
ช่อล�ำเจียก
APPLICATIONS
73 Modified biomass burning emission in
สิทธิชัย
modeling system with fire radiative power:
พิมลศรี
Simulation of particulate matter in Mainland
Southeast Asia during smog episode
74 Multi-phase Method for Geographical
กฤติกา
Transportation
กันทวงค์
75 Local structure, electrical and magnetic
อนุรักษ์              
properties of Fe - doped Sr2(Ni,Mo) O6
ประสาทเขตร์การ
double perovskite
76 CHARACTERIZATIONS OF ORDERED
อัยเรศ
SEMIGROUPS BY THE PROPERTIES
เอี่ยมพันธ์
OF THEIR ORDERED (m,n) QUASI IDEALS
77 FUZZY TRANSLATIONS OF A FUZZY
อัยเรศ
SET IN UP-ALGEBRAS
เอี่ยมพันธ์
78 A NEW BRANCH OF THE LOGICAL
ALGEBRA: UP - ALGEBRAS
79 Level subsets of a hesitant fuzzy set on
UP-algebras
80 Strength development and durability of
alkali - activated fly ash mortar with
calcium carbide residue as additive  
81 SHEAR BOND STRENGTH OF FA - PC
GEOPOYLMER UNDER DIFFERENT
SAND TO BINDER RATIOS AND  
SODIUM HYDROXIDE
CONCENTRATIONS

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

Comparative Clinical
Pathology

12,000

Annals of functional
analysis

12,000

Atmospheric Pollution
Research

12,000

International Journal of 25,342.52
Geoinformatics
23,313
CERAMICS
INTERNATIONAL
Palestine Journal of
Mathematics

12,000

Journal of the
Indonesian
Mathematical Society
อัยเรศ
Journal of Algebra and
เอี่ยมพันธ์
Related Topics
อัยเรศ
Annals of Fuzzy
เอี่ยมพันธ์
Mathematics and
Informatics
ณัฐพงศ์                   Construction and
ด�ำรงวิริยะนุภาพ
Building Materials

12,000

ณัฐพงศ์                   International Journal of
ด�ำรงวิริยะนุภาพ
GEOMATE

12,000

12,000
21,844
12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

82 Theoretical study of the arabinan hydrolysis
by an inverting GH43 arabinanase  
83 The effect of Perilla frutescens leaf on 1,
2 - dimethylhydrazine-induced initiation of
colon carcinogenesis in rats  
84 Determination of the Marker
Diarylheptanoid Phytoestrogens in
Curcuma comosa Rhizomes and Selected
Herbal Medicinal Products by HPLC - DAD.
85 2 ‘,4-Dihydroxy-3 ‘,4 ‘,6 ‘trimethoxychalcone from Chromolaena
odorata possesses anti - inflammatory
effects via inhibition of NF - kappa B and
p38 MAPK in lipopolysaccharide - activated
RAW 264.7 macrophages
86 Development of Data Warehouses and
Decision Support Systems for Executives
of Educational Facilities in Northern
Thailand to Increase Educational Facility
Management Capacity
87 Non - redox Lipoxygenase Inhibitors from
Nauclea orientalis
88 Optimizing Tannin Precipitation in Cashew
Apple Juice
89 Effects of Liquid Hot Water Pretreatment
on Enzymatic Hydrolysis and
Physicochemical Changes of Corncobs
90 A new species of rain - pool frog
(Dicroglossidae: Fejervarya) from western
Thailand
91 Forecasting the Spread of Seasonal
Influenza Epidemics by Neural Networks
with Spatial Data
92 Comparison and Characterization of
Purified Cellulase and Xylanase from
Bacillus amyloliquefaciens CX1 and
Bacillus subtilis B4  

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จิตระยุทธ ์              Molecular Simulation
จิตอ่อนน้อม
คมศักดิ์
Journal of Food
พินธะ
Biochemistry

จ�ำนวนเงิน
12,000
12,000

รัชนาพร
โชคชัยสิริ

12,000
Chemical &
Pharmaceutical Bulletin

รัชนาพร
โชคชัยสิริ

IMMUNOPHARMACOLOGY
AND
IMMUNOTOXICOLOGY

12,000

ฐิติรัตน์
เชี่ยวสุวรรณ

International Journal
of Geoinformatics

22,602

เสริม
สุรพินิจ
ตระกูล  
พรหมจักร

NATURAL PRODUCT
COMMUNICATIONS
Chiang Mai University
Journal of Natural
Sciences
APPLIED
BIOCHEMISTRY AND
BIOTECHNOLOGY
Zoological Research

12,000

สาคร
เมฆรักษาวนิช

International Journal
of Geoinformatics

22,677

สมบูรณ์              
อนันตลาโภชัย

Chiang Mai Journal
of Science

12,000

ศักดิ์สิทธิ์
อิ่มแมน
ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ

12,000
12,000
12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

93 Data characterizing the energetics of
enzyme - catalyzed hydrolysis and
transglycosylation reactions by DFT cluster
model calculations  
94 An inertial forward - backward splitting
method for solving inclusion problems in
Hilbert spaces
95 MicroRNAs in Regulatory T cells  

ชื่อเจ้าของผลงาน
จิตระยุทธ ์             
จิตอ่อนน้อม
วัชรภรณ์
ช่อล�ำเจียก
กรุง
ผิวพรรณ์
วิทยา
ชัยวังเย็น

96 PIM kinases 1, 2 and 3 in intracellular LIF
signaling, proliferation and apoptosis in
trophoblastic cells
97 Involvement of STAT1 in proliferation and
วิทยา
invasiveness of trophoblastic cells
ชัยวังเย็น
98 Vibration due to non - circularity of a
วิชญ์พล
rotating ring having discrete radial
ฟักแก้ว
supports - With application to thin - walled
rotor/magnetic bearing systems
99 Cytotoxic alkaloids against human colon
รัชนาพร
adenocarcinoma cell line (HT - 29) from
โชคชัยสิริ
the seed embryos of Nelumbo nucifera
100 Ellagic acid inhibits HIV-1 infection in
สุรดา
vitro: Potential role as a novel microbicide
เศรษฐการ
101 Hemoglobin J-Singapore [α79(EF8)Ala→
สิทธิชัย
Gly, GCG>GGG] in a Pregnant Thai Woman  
ปัญญาใส
102 Attitudes of Students in the Eight ASEAN
สุกัญญา             
Free Flow of Labor Professions towards
เกาะวิวัฒนากุล
World Englishes
103 Diterpenoid trigonoreidon B isolated from
รัชนาพร
Trigonostemon reidioides alleviates
โชคชัยสิริ
inflammation in models of LPS stimulated murine macrophages and
inflammatory liver injury in mice
104 Guaranteed cost control of exponential
วาจารี
function projective synchronization of delayed
วีระ
complex dynamical networks with hybrid
uncertainties asymmetric coupling delays

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

Data in Brief

27,760

Journal of Fixed
Point Theory and
Applications
Cancer Letters

12,000

EXPERIMENTAL
CELL RESEARCH

12,000

Reproductive Biology

12,000

Journal of Sound and
Vibration

12,000

MEDICINAL
CHEMISTRY
RESEARCH
ORAL DISEASES

12,000

12,000

12,000

Journal of the Medical 12,000
Association of Thailand
The Journal of Asia 12,000
TEFL
BIOMEDICINE & 12,000
PHARMACOTHERAPY

Journal of Nonlinear
Sciences and
Applications

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

105 Mixed variational inequalities with various
error bounds for random fuzzy mappings

วัชรภรณ์
ช่อล�ำเจียก

12,000

106 Test and Finite Element Analysis of
Gravity Load Designed Precast Concrete
Wall Under Reversed Cyclic Loads
107 A striking new genus and species of
cave - dwelling frog (Amphibia: Anura:
Microhylidae: Asterophryinae) from Thailand
108 Cost - effectiveness of insulin detemir
versus insulin glargine for Thai type 2
diabetes from a payer’s perspective  
109 Effects of calcium on the incidence of
recurrent colorectal adenomas: A systematic
review with meta - analysis and trial
sequential analysis of randomized
controlled trials.
110 Effects of Centella asiatica (L.) Urb. on
cognitive function and mood related
outcomes: A Systematic Review and
Meta - analysis  
111 Effects of aspirin and non - aspirin
nonsteroidal anti - inflammatory drugs on
the incidence of recurrent colorectal adenomas: a systematic review with
meta - analysis and trial sequential
analysis of randomized clinical trials
112 Clinical effects of Zingiber cassumunar
(Plai): A systematic review

ปรีดา
ไชยมหาวัน

JOURNAL OF
INTELLIGENT &
FUZZY SYSTEMS
  Engineering Journal

ฉัตรมงคล  
สุวรรณภูมิ  

PeerJ

32,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Journal of Medical
Economics

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Medicine

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Scientific Reports

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

BMC CANCER

12,000

สุรศักดิ์
เสาแก้ว

COMPLEMENTARY
THERAPIES IN
MEDICINE
FRONTIERS IN
MICROBIOLOGY

12,000

JOURNAL OF
THROMBOSIS AND
THROMBOLYSIS

12,000

113 Focused Review: Cytotoxic and
Antioxidant Potentials of Mangrove Derived Streptomyces
114 Cost - effectiveness analysis of patient
self - testing therapy of oral
anticoagulation

สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว

12,000

12,000
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 117 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

จ�ำนวนเงิน

สุรศักดิ์
เสาแก้ว
สุรศักดิ์
เสาแก้ว

Korean Journal of
Pediatrics
JOURNAL OF
ETHNOPHARMACOLOGY

12,000

115 Hearing loss screening tool (COBRA
score) for newborns in primary care setting  
116 Efficacy and safety of Pueraria candollei
var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.)
Niyomdham for menopausal women: A
systematic review of clinical trials and the
way forward
117 Cyperenoic acid suppresses osteoclast
differentiation and delays bone loss in a
senile osteoporosis mouse model by
inhibiting non-canonical NF - kappa B
pathway

รัชนาพร
โชคชัยสิริ

12,000

SCIENTIFIC REPORTS 12,000
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 45 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 ประสิทธิภาพการบ�ำบัดฮอร์โมน 17
แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนในน�้ำเสีย
ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
2

3

4

5

6

7

ชือ่ เจ้าของผลงาน
สุชัญญา  
ทองเครือ

ชื่อการประชุม

การประชุมวิชาการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
รองเมือง กรุงเทพ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศพลังงาน
นพรัตน์
การประชุมวิชาการ เรื่อง
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาล เกตุขาว
การถ่ายเทพลังงานความร้อนและ
เอกชน
มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน
และกระบวนการ (ครั้งที่ 16)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษา
นพรัตน์
การประชุมวิชาการเครือข่าย
โรงน�้ำแข็ง
เกตุขาว
พลังงานแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
สถานภาพระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการปฏิบัติ
สุชัญญา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา
ทองเครือ
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 :
จังหวัดพะเยา
วิจัยและนวัตกรรมกับ
การพัฒนาประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงาน
สุชัญญา  
การประชุมสวนสุนันทา
อุตสาหกรรมและชุมชนต่อคุณภาพน�้ำผิวดิน
ทองเครือ
วิชาการระดับชาติ
ในพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
การลดของเสียกระบวนการฉีดขวดพลาสติก
เอราวิล
การประชุมวิชาการข่ายงาน
กรณีศึกษา โรงงานผลิตขวดพลาสติกขนาดย่อม
ถาวร
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
องค์ประกอบชนิดสัตว์น�้ำที่ได้จากเครื่องมือข่าย
กัญญาณัฐ              การประชุมวิชาการระดับชาติ
ในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
สุนทรประสิทธิ์ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อ
แผ่นดินไทย ที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ
สู่ไทยแลนด์ 4.0
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จ�ำนวนเงิน
1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

90

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 90

1/11/2561 BE 11:07

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 45 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

8 ชีววิทยาบางประการและการท�ำประมงกุ้งฝอย
ในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

9 การศึกษากระบวนการอบบ่มอะลูมิเนียม 6063
ด้วยการออกแบบส่วนประสมกลาง
10 ประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ
ไร้อากาศของฟาร์มสุกรในพื้นที่อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
11 ความสัมพันธ์ของความล้าและความเครียด
ทางจิตใจกับการทดสอบสตรูป 2 วิธี
12 การเปรียบเทียบความล้าและความเครียด
ทางจิตใจของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย Thai - Encephal
App. ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
13 ทัศนคติของนิสิตและปัจจัยที่มีต่อการเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ในมุมมองของ
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
14 แบบจ�ำลองก�ำหนดการเชิงเส้นจ�ำนวนเต็มผสม
ส�ำหรับการวางแผนการขนส่งดิน : กรณีศึกษา
กลุ่มผู้ประกอบการโชควาสนา จังหวัดพะเยา

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

กัญญาณัฐ             
การประชุมวิชาการ
สุนทรประสิทธิ์ ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ
สู่ไทยแลนด์ 4.0
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พจนศักดิ์   การประชุมวิชาการข่ายงาน
พจนา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560   
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุชัญญา   การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทองเครือ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
คมกฤต
การประชุมวิชาการข่ายงาน
เมฆสกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ�ำปี พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คมกฤต
การประชุมวิชาการข่ายงาน
เมฆสกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ�ำปี พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรรณนิสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค�ำสนาม
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
เอกชัย
แผ่นทอง

15 เพิ่มมูลค่าหนังสือด้วย Re - exhibit Books
Shelf

วันเพ็ญ
ตันจันทร์กูล

16 การศึกษาแนวทางการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ณัฐดานันท์  
ยอดเมืองชัย

จ�ำนวนเงิน
1,500

1,500

1,500
1,500

1,500

1,500

1,500
การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1,500
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ PULINET  ครั้งที่ 7             
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
1,500
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ PULINET ครั้งที่ 7             
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 45 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

17 อิทธิพลของการหายใจผิวดินต่อการหายใจ
ของระบบนิเวศในป่าเต็งรังในช่วงฤดูฝน
ภาคเหนือ ประเทศไทย
18 การวิเคราะห์พหุระดับ : การประยุกต์ใช้
เพื่อการวิจัยพฤติกรรมองค์การระดับบุคคล
19 พฤติกรรมศาสตร์ : แนวทางเสริมสร้างและ
พัฒนาพฤติกรรมการท�ำงานอย่างมีจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในรอบ 4 ปี
(พ.ศ.2556 - 2559)
21 Effect of Chemical Treated Substrate on
Dot Formation by Thermal Dewetting
Method
22 การประเมินการใช้ทรัพยากรตลอดวัฏจักรชีวิต
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง

23 การสร้างเครือข่ายทางการสื่อสารในกลุ่มเยาวชน
เพื่อการพัฒนาด้านสังคม ระยะที่ 1 :
รักษ์ดอกค�ำใต้
24 การบ�ำบัดจุลินทรีย์บนพื้นผิวด้วยกระบวนการ
โฟโตแคตาไลติคออกซิเดชั่น
25 การก�ำจัดฟลูออไรด์ในน�้ำด้วยถ่านกระดูกและ
อลูมินากัมมันต์ในคอลัมน์ดูดซับแบบตัวกลาง
อยู่กับที่

ชือ่ เจ้าของผลงาน
อนุสรณ์
บุญปก

ชื่อการประชุม

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 6
สาธิต
การประชุมผลงานวิจัย
เชื้ออยู่นาน ด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 9            
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาธิต
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เชื้ออยู่นาน ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสรรสร้าง
ชุมชน และสังคมไทย 4.0”    
ณ วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุญฤทธิ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สินค้างาม
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
ครั้งที่ 38
พจนศักดิ์  
The 34th Annual
พจนา
Conference of the
Microscopy Society of
Thailand ณ กรุงเทพฯ
สุรัตน์
การประชุมวิชาการ เรื่อง
เศษโพธิ์
การถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการ
(ครั้งที่ 16)
นวพร
การประชุมวิชาการ
เกษสุวรรณ
ระดับชาติ ด้านการบริการ
วิชาการ “บริการวิชาการ
อุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”
สุลักษณ์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
สุมิตสวรรค์
แห่งชาติครั้งที่ 16
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
รองเมือง กรุงเทพ
ชัยวัฒน์  
การประชุมวิชาการ
โพธิ์ทอง
ระดับชาติ เรื่อง “การวิจัย
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์
4.0”  ณ มหาวิทยาลัย
คริสเตียน จังหวัดนครปฐม

จ�ำนวนเงิน
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500

1,500

1,500

1,500

1,500
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 45 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

26 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสถานะทนทาน
ส�ำหรับการประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก�ำลัง
27 แผนที่ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน�้ำบ่อตื้น
และน�้ำประปาในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
28 การสะสมคาร์บอนในดินของพื้นที่เกษตรกรรม
โครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยาเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ
29 การส�ำรวจป่าข้างตึกวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2559
30 การมลพิษและคุณภาพน�้ำคลองแม่กาหลวง
หน้าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา
31 การศึกษาความเหมาะสมการปลูกปาล์มน�้ำมัน
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เพื่อสร้างแนวทางความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและ
พลังงานชุมชน
32 การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติดินในพื้นที่
การเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ไร่ใบธง
33 ประสิทธิภาพของน�้ำอิเล็กโทรไลต์
ต่อการก�ำจัดสารพิษตกค้างในพริกชี้ฟ้า
34 กระบวนการตัดแบ่งตัวพิมพ์ภาษากัมพูชา
35 การเรียนรู้จ�ำหมายเลขป้ายนักวิ่งมาราธอนโดยใช้
เครือข่ายการเรียนรู้เวกเตอร์ควอนไทซ์เซซัน
36 การรู้จ�ำภาพใบหน้าคนโดยใช้อัลกอริทึม
การเรียนรู้จ�ำเชิงลึก
37 การประเมินคุณภาพห้องสมุดข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET)
ภาคเหนือตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาด้านการบริหารจัดการ

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

จ�ำนวนเงิน

เชวศักดิ์
การประชุมวิชาการทาง
รักเป็นไทย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40
ชัยวัฒน์   การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
โพธิ์ทอง
แห่งชาติ ครั้งที่ 16
สุขทัย
การประชุมวิชาการ
พงศ์พัฒนศิริ ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

1,500

สุขทัย
พงศ์พัฒนศิริ
สุขทัย
พงศ์พัฒนศิริ
สุขทัย
พงศ์พัฒนศิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

1,500

สุขทัย
พงศ์พัฒนศิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

1,500

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมความรู้และดิจิทัล
ครั้งที่ 3
ศกยภพ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประเวทจิตร์
สังคมความรู้และดิจิทัล
ครั้งที่ 3
ศกยภพ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประเวทจิตร์
สังคมความรู้และดิจิทัล
ครั้งที่ 3
ณัฐดานันท์   การประชุมวิชาการระดับชาติ
ยอดเมืองชัย
PULINET ครั้งที่ 8

1,500

วราภรณ์
กุศลารักษ์
ศกยภพ
ประเวทจิตร์

1,500
1,500

1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 45 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

จ�ำนวนเงิน

38 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งมวลชน
ในมหาวิทยาลัยพะเยา

เทวา
หมื่นจันทร์

1,500

39 วัสดุประกอบจากดินทนไฟและผงถ่านด�ำ
ในแบตเตอรี่อัลคาไลน์ใช้แล้ว

มนัส
ใจมะสิทธิ์

40 The influence of frying conditions on
changes in qualities of banana chips
41 การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
42 แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตเพื่อเสริม
ทักษะการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
43 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูล
สัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จังหวัดพะเยา
44 ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และ
จัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ
อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
45 พื้นที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ
ของจังหวัดพะเยา โดยใช้การวิเคราะห์ทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

ไผ่แดง
ขวัญใจ
ศุภชัย
ผลศุภรักษ์
ยืนยง
กันทะเนตร

การประชุมประจ�ำปี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
“นวัตกรรมและความร่วมมือ
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุม
วิชาการ”วิทยาศาสตร์วิจัย”
ครั้งที่ 9 “วิจัยแบบองค์รวม
เพื่อมวลมุนษยชาติ”          
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
The 19th Food Innovation
Asia Conference 2017
การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ยืนยง
กันทะเนตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

1,500

นิติ
เอี่ยมชื่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

1,500

วิภพ
แพงวังทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

1,500

1,500

1,500
1,500
1,500
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 19 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

จ�ำนวนเงิน

1 Phytochemical constituents from the wood
of Excoecaria agallocha L.and microbial
transformation of ribenone by
Aspergillus niger

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

2,000

2 Nitric oxide inhibitory  activities of fl
flavonoids, xanthones and a benzophenone
from Maclura cochinchinenis in
lipopolysaccharide activated RAW264.7
macrophages

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

3 Structural modification of ecdysteroid to
brassinosteroid analogues for plant growth
regulating activity

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

4 Structural modification of
derrisisoflavone A, the major isoflavone
from Derris scandens, and evaluation of
nitric oxide inhibition

รัชนาพร  
โชคชัยสิริ

The Pure nad Applied
Chemistry International
Conference 2017
(PACCON2017)
ณ hotel & convention centre
chaeng watthand bangkok
thailand (โรงแรมและศูนย์
ประชุมแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ)
The Pure nad Applied
Chemistry International
Conference 2017
(PACCON2017)
ณ hotel & convention centre
chaeng watthand bangkok
thailand (โรงแรมและศูนย์
ประชุมแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ)
The Pure nad Applied
Chemistry International
Conference 2017
(PACCON2017)
ณ hotel & convention centre
chaeng watthand bangkok
thailand (โรงแรมและศูนย์
ประชุมแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ)
The Pure nad Applied
Chemistry International
Conference 2017
(PACCON2017)
ณ hotel & convention centre
chaeng watthand bangkok
thailand (โรงแรมและศูนย์
ประชุมแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ)

2,000

2,000

2,000
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 19 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

5 Effect of Sub-Lethal Concentrations of
Silver Nanoparticles on Pseudomonas
putida Biofilm Formation

6 Heat Transfer Performance and Friction
Loss of a Concentric Tube Heat Exchanger
Using Dimple Tube, Wired Coil and Rings
7 New manufacturing process of metal
nanowires on a substrate by combination
of chemical stamping and sputter coating

8 A Demonstration Case Study of Software
Engineering Senior Project Coordinating
the International Standard
9 Improvement of Flux - weakenting Control
of Surface Mounted Permanent Magnet
Synchronous Machine Considering Inverter
Nonlinearity
10 Flux - weakening Control Strategy of
Separately Excited DC Machine Utilizing
Voltage Regulation for Modifying Field
Current
11 The optimal zoning of rice production
areas with community participation to
enchance competitiveness in Chiang Rai
Province

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

The 6th International
Conference on
Environmental Engineering,
Science and Management  
ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ
นพรัตน์
The 7th TSME
เกตุขาว
International
Conference on
Mechanical Engineering
ณ จังหวัดเชียงใหม่
พจนศักดิ์  
The 3th International
พจนา
Conference on Advanced
Materials and
Nanotechnology ณ Hanoi
University of Science and
Technology
นพธนิษฐ์
International Conference
โชติสาร
on Digital Arts, Media and
Technology (ICDAMT)          
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ณัฐพงษ์
The 2017 International
โปธิ
Electrical Engineering
Congress

ภูมิศร์
ทับทิมแดง

ณัฐพงษ์
โปธิ
พันชิด  
ปินฑะดิษ

2017 2nd International
Conference on Control
and Robotics Engineering
(ICCRE2017)
BAI 2017 International
Conference on Business
and Information
ณ ประเทศญี่ปุ่น

จ�ำนวนเงิน
2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 19 เรื่อง (ต่อ)
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

จ�ำนวนเงิน

12 Photocatalytic Oxidation by Titanium
Dioxide Doped Nitrogen under UV Light
and LED Light

สุลักษณ์
สุมิตสวรรค์

2,000

13 Automated Patient Appointment Reminder
for Cross - platform Mobile Application

จิราพร
ไชยวงศ์สาย

14 An Improvement of Genetic Algorithm for
Optimization Problem

ศกยภพ
ประเวทจิตร์

15 An Adaptive Approach for Automatic
Design Defects Detection in
Object - Oriented Systems
16 The Spatial Information System for
Conserving Rare Orchid Species

สาคร
เมฆรักษาวนิช

The 6th International
Conference on
Environmental
Engineering, Science and
Management ณ Twin
Towers Hotel Bangkok,
Thailand
The 2016 International
Symposium on Intelligent
Signal Processing and
Communication Systems             
ณ รีสอร์ทภูเก็ต
International Conference
on Digital Arts, Media
and Technology 2017         
(ICDAMT 2017)
International Conference
Digital Arts,Media And
Technology
International Conference
Digital Arts,Media And
Technology
The 6th International
Conference on
Nanostructures
Nanomaterials and
Nanoengineering 2017
ณ ประเทศญี่ปุ่น
5th International
Conference on Industrial
Engineering and
Applications (ICIEA
2018) ณ ประเทศสิงคโปร์
Applied Mechanics and
Materials

สาคร
เมฆรักษาวนิช

17 lts Optical Property and Characterization
of Silver Antimony Sulfide Nanostructured
Clusters Synthesized Using a Facile wet
Chemical Route

เอกสุรีย์
ศักดิ์ศรชัย

18 Micro - fabrication method of Au
micro - wire structures on substrate by
chemical printing and peeling process

พจนศักดิ์  
พจนา

19 Influence of Organic Supplements on
Growth and Development of In Vitro
Shoots of Bulbophyllum dhaninivatii
Seidenf

กนกอร
ศรีม่วง

2,000

2,000

2,000
2,000
2,000

2,000

2,000
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ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอ ระดับชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อกิจกรรมงานแสดง

จ�ำนวนเงิน

วีรดา
บัวบังใบ

งานแสดงศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ครั้งที่ 18  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนาธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
จังหวัดนครปฐม

2,500

1 ค�่ำคืนที่แสนดี

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอ ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 Anti - acne film from biocellulose
incorporating Punica granatum extract

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อกิจกรรมงานแสดง

อัจฉริยา              งาน “Seoul International
ยศบุญเรือง
Invention Fair 2017”
(SLLF 2017)

จ�ำนวนเงิน
10,000

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จ�ำนวน 2 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อกิจกรรมงานแสดง

จ�ำนวนเงิน

1 แก้วขวัญดวงใจไทยตามวิถีความพอเพียง

วรรณฤดี
แก้วมีศรี

1,000

2 รวมใจไทยทั่วหล้า

มนัส
ใจมะสิทธิ์

การแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมเทศกาลโคราช
“เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ครั้งที่ 1”
การแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมเทศกาลโคราช
“เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ครั้งที่ 1”

1,000

98
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอแบบ Poster Presentation ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 3 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 Protective effect of mulberry leaf extract
on renal function in cisplatin - induced
nephrotoxicity in rats
2 Protective effect of rosmarinic
acid - enriched fraction from perilla leaf
extract on nonsteroidal anti-inflammatory
drugs - induced gastric ulcer in rats
3 Gastroprotective effect of Perilla leaf
extract enriched for rosmarinic acid on
nonsteroidal anti - inflammatory
drug - induced gastric damage in rats

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

ศศิวิมล
พรมสาร

The First International
Conference on Innovations
of Functional Foods in
Asia (IFFA 2018)
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
นภาพันธ์  
The First International
กังวาน
Conference on Innovations
of Functional Foods in
Asia (IFFA 2018)
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
นภาพันธ์  
The 8th International
กังวาล
Conference on Nutrition
and Physical Activity
(NAPA2017) ณ เชียงใหม่

จ�ำนวนเงิน
5,000

5,000

5,000

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอแบบ Poster Presentation ระดับชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

จ�ำนวนเงิน

ณฐกร
ค�ำแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

2,500

1 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดาต่อ
ความดันโลหิตในหนูแรทที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง

99
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอแบบ Oral Presentation ระดับชาติ จ�ำนวน 3 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อการประชุม

จ�ำนวนเงิน

1 การส�ำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะ
ในต�ำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการวิจัย
ในวิชาพะเยาศึกษา

ประยงค์
จันทร์แดง
มนตรา
พงษ์นิล

5,000

3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกและ
การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ในจังหวัดพะเยา

มนตรา
พงษ์นิล

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
The 6th PSU Education
Conference “Higher
Education for Digital
Citizenship Towards
Thailand 4.0” ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ปี 60
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
Thailand 4.0”

ชือ่ เจ้าของผลงาน

ชื่อกิจกรรมงานแสดง

จ�ำนวนเงิน

สุรีวัลย์
บ�ำรุงไทย
ฐิติรัตน์
เชี่ยวสุวรรณ

อนุสิทธิบัตร

2,500

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

1,000

5,000

5,000

ผลงานที่จดทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 2 เรื่อง
ที่

ชื่อผลงาน

1 อุปกรณ์กั้นตัวอย่างหลายหลุม
(Multiple concurrent biomarker detection)
2 ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา)

100
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นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
• รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การปลี่ยนแปลงสัทลักษณะเสียง
วรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงกลสัทศาสตร์และการรับรู้”
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2561

• ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
Thailand with World Academic Championship - 2018 in Learning
for great scientific contribution จาก Directorate of Education,
International Agency for Standards and Ratings at international
level พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด ให้เป็นนักวิจัยที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ที่เป็นสากล (advancement of scientific
knowledge in Learning) เป็นผู้ชนะได้รับรางวัลนี้ จากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จ�ำนวน 4,870 คน ใน 66 ประเทศทั่วโลก
• นางสาวปราณี นางแล
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การน�ำเสนอผลงานประเภท
Oral Presentation กลุม่ การวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านกฎหมาย 2)
จากผลงานวิจัยเรื่อง ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาต่อการกระท�ำละเมิด
ของลูกจ้างของผูร้ บั เหมา ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจยั   ครัง้ ที่ 7
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมพญาง�ำเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

101
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นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

• ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล Poster Presentation Award  รูปแบบ
การน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ ชื่อผลงาน Napapan Kangwan,
Komsak Pintha, Wittaya/Volumes/G/My Drive/Documents/Napapan
ocuments/Korea VISA/Picture1.jpg Chaiwangyen, Chakkrit Khanaree,
Teera Chewonarin, and Maitree Suttajit. Protective effect of rosmarinic
acid-enriched fraction from perilla leaf extract on nonsteroidal anti inflammatory drugs - induced gastric ulcer in rats. Innovation of Functional
Foods in Asia (IFFA). (January 22 - 14, 2018, Phayao, Thailand)
และได้รับรางวัล Poster Presentation Award รูปแบบการน�ำเสนอแบบโปสเตอร์
ระดับนานาชาติ ชื่อผลงาน Napapan Kangwan, Komsak Pintha, Chakkrit
Khanaree, Teera Chewonarin, Suree Lekawanvijit and Maitree Suttajit. Gastroprotective effect of perilla leaf
extract enriched for rosmarinic acid on nonsteroidal anti - inflammatory drug-induced gastric damage
in rats. The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA2017) (December
10 - 13, 2017, Chiang Mai, Thailand)
• นางสาวชมนาด สิงห์หันต์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบั รางวัลที่ 1 ทุนประเภท Clinical
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Soy Protein จากบริษัทประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การพัฒนา
คุณค่าโภชนาการอาหารพื้นบ้านล้านนาด้วยผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลืองส�ำหรับนิสิต
โภชนาการทีม่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน ในการประชุมวิชาการนักก�ำหนด
อาหาร ประจ�ำปี 2561 วันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล การน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ดี เ ด่ น
รูปแบบบรรยาย ประเภทดี ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

102
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• รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์  ได้รบั รางวัลได้รบั การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสายวิชาการ ในงานวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2561
ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการน�ำเสนอผลงานวิจัย
แบบโปสเตอร์ (outstanding poster presentation) ในการน�ำเสนอผลงานวิจัย
แบบโปสเตอร์จากผลงานวิจัยเรื่อง “Molecular characteristics of abnormal
hemoglobins found in upper northern Thailand” ในงานประชุมวิชาการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 RGJ - Ph.D. Congress 19
“Innovation Challenges Toward Thailand 4.0: Research Inspiration,
Connectivity and Transformation” ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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• ด้านการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

1

9

โครงการการผลิตแคนตาลูปปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากแปลงสู่ผู้บริโภค เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีที่ 3 :
มาตรฐานผลผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาเข้าสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์
โครงการการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพาะเห็ดเศรษฐกิจ
เพือ่ ลดการเผาและแก้ปญ
ั หาความยากจนของชาวพะเยา ครัง้ ที่ 2
โครงการบริการอบรมให้ความรู้การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ
ด้วยวิธีผสมเทียมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสัตว์
โดยใช้วัสดุทางการเกษตร : โครงการวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา
ปีที่ 4 (ต่อเนื่องปีที่ 4)
โครงการระบบบริหารจัดการน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเชิงพื้นที่
เทศบาลต�ำบลแม่กา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส่งเสริมการขายแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นผลผลิตของโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่เผาในเขตเทศบาลต�ำบลแม่กา
โครงการแอพพลิเคชั่นแจ้งข่าวร้องทุกข์ปักหมุด
เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไข
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16)

10

โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

11
12

โครงการการส�ำรวจวิเคราะห์ความเสียหายของการชะล้างพังทลาย
และการเคลื่อนตัวของพื้นที่ลาดเชิงเขาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

13

โครงการการบริหารจัดการป่าต้นน�้ำและป่าชุมชนบ้านโซ้

14

โครงการการพัฒนาความแตกฉานทางสุขภาพ ในผู้สูงอายุ

2
3
4
5
6
7
8

ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�ำนวนเงิน (บาท)
ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก

100,000

ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก
ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา
รศ.ดร.โชค    
โสรัจกุล

100,000

ดร.บวรศักดิ์
ศรีสังสิทธิสันติ
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์
เชี่ยวสุวรรณ

100,000

ดร.นครินทร์     
ชัยแก้ว
ผศ.ดร.สุรางคนา
ระวังยศ
ดร.สุลาวัลย์
ยศธนู
ดร.นิยม
โฮ่งสิทธิ์
ดร.สุริยาวุธ
ประอ้าย
ดร.นพรัตน์     
เกตุขาว
ผศ.ดร.สุขทัย  
พงศ์พัฒนศิริ
อ.องอาจ
มณีใหม่

100,000

100,000
150,000

150,000

100,000
400,000
200,000
100,000
100,000
150,000
100,000
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โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�ำนวนเงิน (บาท)

15

โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ครั้งที่ 3

16

โครงการการสร้างความผาสุกด้านจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาวะ : นักวิจัยท้องถิ่น

17
18

22

โครงการการกระตุ้นการรู้คิดเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
โครงการการให้ความรู้และพัฒนาการผลิตสบู่และโลชั่นถนอมผิว
จากสมุนไพรพื้นบ้านสู่ชุมชน
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการการควบคุมและการป้องกันโรคไหม้คอรวงของข้าวขาว
ดอกมะลิโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ท้องถิ่นของ
จังหวัดพะเยา
โครงการผู้สูงอายุสดใส แม่ใจสร้างสุข

23

โครงการกายภาพบ�ำบัด UP 4.0

24

โครงการแม่กาน่าอยู่ คู่ประชาสังคมเข็มแข็ง (ปีที่ 3)

25

27

โครงการการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านสันจกปก ต�ำบลดอกค�ำใต้
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปี 4)
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการสนับสนุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

28

โครงการยุวมัคคุเทศก์กว๊านพะเยา

29

โครงการส่งเสริมการรักการอ่านแก่นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน : นักเล่าและนักเขียนนิทาน
โครงการค่ายภาษา

19
20
21

26

30
31
32

โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

นางสาวอดิณัฐ
อ�ำนวยพรเลิศ
นางสาวพรรณพิมล
สุขวงษ์
ผศ.ดร.ชณิตา  
ประดิษฐ์สถาพร
ผศ.ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์
ดร.ธีรภัทร       
ศรีรัตนโชติ
ดร.นิคม        
นาคสุพรรณ
ดร.นิคม         
นาคสุพรรณ

100,000

อ.กภ.อรรจน์มน  
ธรรมไชย
นางสาวเกวลี     
สีหราช
นางสาวดารารัตน์
ค�ำเป็ง
ดร.วีระพงษ์       
กิติวงค์
ดร.ศุลีพร        
ค�ำชมภู
นายปณิธาน  
ประมูล
นางสาวเยาวรัตน์
เม็งขาว
ดร.ดารินทร      
อินทับทิม
ดร.ดารินทร      
อินทับทิม
ดร.น�้ำฝน        
กันมา
ผศ.อุดม         
งามเมืองสกุล

100,000

40,000
150,000
100,000
100,000
100,000
75,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
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โครงการบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�ำนวนเงิน (บาท)

33

โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

34
35

โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

36

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2561)

37

โครงการเผยแพร่ผลงานด้านการบริการวิชาการ

38

โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจครอบครัว

39
40

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก
ผ้าฝ้ายในเขตภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้า
รวมโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ

ทันตแพทย์
อุทัยวรรณ     
กาญจนกามล
รศ.ดร.พยอม
ธรรมบุตร
ผศ.ดร.วัชระ    
วงค์ปัญโญ
นายช�ำนาญ        
แสงแก้ว
นายช�ำนาญ        
แสงแก้ว
นายช�ำนาญ       
แสงแก้ว
รศ.ดร.สุภกร      
พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.สมชาย    
ศรีสมพงษ์

100,000
100,000
300,000
800,000
100,000
1,900,900
500,000
500,000
7,915,900
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จดั ท�ำโครงการวันพยาบาลสากล ประจ�ำปี 2561 ภายใต้ชอื่ โครงการ
“พยาบาล...เสียงแห่งพลังสร้างสุขภาพเพื่อสิทธิมนุษยชน” ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม  2561 ลานเอนกประสงค์
เทศบาลเมืองพะเยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ แสดงความยกย่องในความเสียสละของ
มิสฟอร์เรนไนติงเกล ผู้ซึ่งเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพพยาบาล และเพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
กิจกรรมประกอบด้วย การให้ค�ำปรึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การให้
ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจวัดความดันโลหิต ค่าดัชนี
มวลกาย และไขมันใต้ผิวหนัง การให้ความรู้สิทธิของประชาชน
ในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของหน่วยงานรัฐบาลทุกช่วงวัย
ค�ำแนะน�ำการช่วยฟืน้ คืนชีพเบือ้ งต้นส�ำหรับประชาชน และกิจกรรม
ตอบปัญหาสุขภาพชิงรางวัล
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โครงการ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน ที่โรงเรียนบ้านนาโต่  
อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้โปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด “หน่วยแพทย์
พระราชทาน” ไปบริการตรวจรักษานักเรียน และประชาชน ทีม่ าเฝ้ารับเสด็จในโอกาสทีพ่ ระองค์ทรงเสด็จเยีย่ ม หน่วยแพทย์
ดังกล่าว พระองค์ได้พระราชทานป้าย “หน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมตราสัญลักษณ์ กพด.” ให้กับ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.30 น. เพือ่ สนองพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท�ำโครงการ “หน่วยแพทย์พระราชทานใน
ถิ่นทุรกันดาร” ตามแนวพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ได้ออก
ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน ในปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นแล้ว จ�ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียน ตชด. เบญจมะ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเมืองแหง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์  2561
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า ต�ำบลปากชม อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย วันที่ 7
มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน เบ๊ตตี้ดูเมน  อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
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โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปี 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องของสุขภาพบุคลากร
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านและการด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ไ ด้
อย่ า งมี ค วามสุ ข สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความใส่ใจ
ในเรื่องสุขภาพร่างกาย ตลอดจนสร้างขวัญและก�ำลังใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มสี ขุ ภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
กองการเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์  จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีขึ้น
ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ “หมูบ่ า้ นสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 - 4 มิถุนายน 2561 ผลักดัน
การสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ (Healthy
University)  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น นอกจากท�ำให้นิสิตได้เรียนรู้ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถสร้าง
เครือข่ายสุขภาพสู่ชุมชนแล้ว มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนได้ความรู้ เกิดความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ และคนในพืน้ ทีเ่ กิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชวี ติ เพือ่ ลดปัจจัยทีจ่ ะก่อให้เกิดโรคและ
ปัญหาด้านสุขภาพ โดยน�ำนิสิตลงพื้นที่ พร้อมติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี จนแน่ใจว่าคนในชุมชนสามารถดูแลและพึ่งพาตัวเองในเบื้องต้นได้
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการ การเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ภายใต้หัวข้อ สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นผูก้ ล่าวรายงานถึงความเคลือ่ นไหวในการท�ำงาน ทีค่ ณะแพทยศาตร์ สนองนโยบายตามปณิธาน ปัญญา เพือ่ ความเข้มแข็ง
ของชุมชน และให้ความส�ำคัญในการจัดงานนี้เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
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• ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�ำนวนเงิน (บาท)

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมพิธีสู่ขวัญควาย และการส�ำรวจ
เพื่อพัฒนากิจกรรมในพิธีสู่ขวัญควาย
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
การเลี้ยงควายไทยของเกษตรกร บ้านสันสลี อ�ำเภอแม่ใจ
โครงการจัดท�ำสื่อการเรียนรู้และพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว ประจ�ำปี 2561
(เป็นโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 6)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้าย
ฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า
ในจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6
โครงการวิศวกรรมอาสาตามรอยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในอ�ำเภอจุน
โครงการ “Green point for Green School” สร้างเครื่องจักร
ชีวภาพเพื่อพืชดูดสารพิษและเป็นมิตรต่อโลก ปีที่ 3 :
ความกลมกลืนผักพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย
ในวิถีล้านนา

น.สพ.สมชาติ  
ธนะ
ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา
ว่าที่ร้อยตรี
ดร.รังสรรค์
เกตุอ๊อด
นายสัณห์ชัย
หยีวิยม
ดร.กัลยา
จ�ำปาทอง
นายธเนศ
ทองเดชศรี
ผศ.ดร.สุขทัย  
พงศ์พัฒนศิริ

60,000
75,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน) (ต่อ)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

8

11

โครงการเภสัชม่วนใจ๋ หมู่เฮาได้ดูแลสุขภาพคนเชียงค�ำ 
(ต่อจากเภสัชอาสา พาคนเชียงค�ำเลิกบุหรี่ เป็นปีที่ 2)
โครงการการพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมในการดูแลผู้ใช้บริการ
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โครงการการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในอ�ำเภอดอกค�ำใต้

12

โครงการสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

13

โครงการสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

14

โครงการการสร้างสรรค์การแสดงในวันส�ำคัญเพื่อใช้
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี
โครงการสืบทอดศิลปะการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ  
หรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 3
โครงการไหว้ครูและครอบครูทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5

9
10

15
16
17
18
19

ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�ำนวนเงิน (บาท)

โครงการการสร้างสื่อและการเผยแพร่ข้อสันนิษฐานรูปแบบ
โบราณสถานวัดบุนนาด (วัดพญาร่วง) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการสนับสนุนโครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

21

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการปริวรรตคัมภีร์อักษรธรรมล้านนา

22

โครงการกิจกรรมเวียง

23

โครงการเจ้าภาพงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 15

24

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 คณะ 1 โมเดล
เพื่อสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา ประจ�ำปี 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต
ประจ�ำปี 2561 (ครั้งที่ 8)

20

25

นางสาวอดิณัฐ  
อ�ำนวยพรเลิศ
ผศ.ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์
นางสาวพรรณพิมล  
สุขวงษ์
ดร.นิคม
นาคสุพรรณ
นายสิทธิพร  
สุวรรณมิตร
ดร.วีระพงษ์
กิติวงค์
นายศราวุธ
จันทรข�ำ
นายศราวุธ
จันทรข�ำ
นายศราวุธ
จันทรข�ำ
ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ชาญคณิต  
อาวรณ์
นางสาวปรียาชนก          
เกษสุวรรณ
นายปณิธาน
ประมูล
นายเฉลิมวุฒิ  
สาระกิจ
ผศ.ดร.คมฤกช
ตาชม
นางสาวสุพทั ธมาศน์
ธรรมขัน
นายวุฒิชัย
ไชยรินค�ำ
นางสาวภิญญดา  
ไชยยศ
นายนริศ
ศรีสว่าง

100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
60,000
90,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
1,000,000
500,000
100,000
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โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ จ�ำนวนเงิน (บาท)

26

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

27

32

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการศึกษาวิถีสุขภาพตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา)
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
(ครั้งที่ 8)
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
โครงการเผยแพร่การด�ำเนินงานด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
โครงการแสดงแสง - เสียง เบิกฟ้า ชุดเบิกฟ้าอาณาจักร ภูกามยาว

33

โครงการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา (ไต)

34

โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2560

28
29
30
31

รวมโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ

ทันตแพทย์
อุทัยวรรณ  
กาญจนกามล
นายพงศธร
ศิลาเงิน

100,000

รศ.ดร.พยอม
ธรรมบุตร
นายธีระ
ธิวงศ์
นายช�ำนาญ
แสงแก้ว
นายช�ำนาญ
แสงแก้ว
ดร.ส�ำราญ
ทองแพง
ศาสตราจารย์พิเศษ        
ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี
ดร.ส�ำราญ
ทองแพง

100,000

100,000

250,000
1,787,100
100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
9,122,100
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• ด้านการบริหารจัดการ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
1. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ
2. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
5. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
6. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
7. ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
8. นายนคร ศิลปอาชา
9. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
10. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
11. ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
12. นายสมชาย เบญจรงคกุล
13. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์
14. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
15. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
16. นายอานุภาพ จามิกรณ์
17. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
18. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
19. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
20. รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
21. ดร.ส�ำราญ ทองแพง
22. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
23. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
24. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาพนักงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
		
อธิการบดี
2. ศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
		
รองอธิการบดี
3. ดร.ส�ำราญ ทองแพง
		 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
		 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
5. รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
		 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
6. นายวุฒิชัย ไชยรินค�ำ
		 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
7. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ
		 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8. รศ.รัตนา อัตตปัญโญ
		 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
9. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
		 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
10. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
		 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
		 คณบดีคณะนิติศาสตร์
12. นางสาวปราณี เทียมใจ
		 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
13. ศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
		 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
14. รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
		 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
15. รศ.พรรณยุพา นพรัก
		 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
16. ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
		 คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
17. รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์  
		 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
18. ศ.ดร.นิสันต์  สัตยาศัย
		
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
19. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
		 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)
20.
		
21.
		
22.
		
23.
		
24.
		
25.
		
26.
		
27.
		
28.

     

29.
		
30.
		
31.
		
32.
		
33.
		

รศ.พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รศ.มาลินี ธนารุณ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
นางกฤษณา แปงณีวงศ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
    
8.
    
9.
    
10.
    
11.
		
12.
		

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.สมนึก พิมลเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา
นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางกฤษณา แปงณีวงศ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
1. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
		 อธิการบดี
2. พันต�ำรวจเอก คะนอง ไข่ทา
		 ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายจ�ำรัส อินต๊ะ
		 ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
		 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ดร.ส�ำราญ ทองแพง
		 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
6. รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
		 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
7. รศ.พรรณยุพา นพรัก
		
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
		 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
		 ประธานสภาพนักงาน
10. ศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
		 รองอธิการบดี
11. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
		 ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
นายนรชัย ศรีพิมล
รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
ดร.ส�ำราญ ทองแพง
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
นางสาวสุคนธ์ ยากี
นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและมหาวิทยาลัยพะเยา ยังมี
งบประมาณรายได้ที่ได้รับจากส่วนอื่น ๆ หรือจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น จากการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา การให้บริการด้านอื่น ๆ รวมถึงการบริจาค จากหน่วยงานและองค์กรจากภายนอก โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณ
โดยแยกตามแผนงาน งาน โครงการ  และหมวดรายจ่าย
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพ
และการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ บริหารงานโดยกองคลัง โดยใช้คมู่ อื บัญชีสว่ นราชการ
และหน่วยงานย่อยของกรมบัญชีกลาง และใช้ระบบ
บั ญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงสรุปงบประมาณประจ�ำปี 2561
ปีงบประมาณ
2561

งบประมาณแผ่นดิน
1,605,930,700

งบประมาณรายได้

รวม

1,135,990,700

2,741,921,400

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามมิติกองทุน
มิติกองทุน
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนกิจการนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนศิลปวัฒนธรรม
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

1,689,573,470
66,758,200
16,708,348
38,479,538
918,120,244
12,281,600
2,741,921,400

61.62
2.43
0.61
1.40
33.48
0.46
100.00

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามมิติกองทุน
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย

จ�ำนวน

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

ร้อยละ

789,321,104
87,293,760
5,676,400

28.79
3.18
0.21

493,425,632
60,040,000

18.00
2.19

388,274,260

14.16

917,890,244
2,741,921,400

33.47
100.00

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก�ำลัง)
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ด้านบุคลากร
แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ
บุคลากร/วุฒิการศึกษา
พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม
คิดเป็นร้อยละ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

71
2
9
1
83
8.08

484
6
10
16
516
50.24

361
14
53
428
41.68

รวม
916
8
33
70
1,027
100.00

แผนภูมิจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
บุคลากร/ต�ำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม
คิดเป็นร้อยละ

775
8
26
27
836
81.41

128
2
10
140
13.63

13
5
26
44
4.28

7
7
0.68

รวม
916
8
33
70
1,027
100.00

แผนภูมิจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ
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แสดงจ�ำนวนบุคลากรสายบริการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ
บุคลากร/วุฒิการศึกษา

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

พนักงาน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เกษียณอายุราชการ
รวม
คิดเป็นร้อยละ

67
1
11
79
8.38

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

501
2
66
1
1
571
60.62

270
10
4
1
1
286
30.36

ปริญญาเอก
6
6
0.64

รวม
844
13
81
2
2
942
100.00

แผนภูมิจ�ำนวนบุคลากรสายบริการ จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (กองการเจ้าหน้าที่)
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ด้านนิสิต
ตารางแสดงจ�ำนวนนิสิตประจ�ำปีการศึกษา 2561
คณะ

จ�ำนวน (คน)

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

646
1,220
1,047
462
2,474
541
2,617
560
804
1,208
1,222
510
509
122
1,366
200
3,550
116
88
688
227
20,177
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ด้านโปรแกรมการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท�ำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 101 หลักสูตร โดยแบ่งได้ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมปริญญาตรี
ปริญญาตรีควบโท
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมปริญญาตรีควบโท
ปริญญาโท
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมปริญญาเอก

จ�ำนวนหลักสูตร

ร้อยละ

22
24
17
63

34.92
38.10
26.98
100.00

4
1
5

80.00
20.00
100.00

8
15
1
24

33.33
62.50
4.17
100.00

5
4
9

55.56
44.44
100.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (กองบริการการศึกษา)
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ด้านอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่  18  ถนนสายล�ำปาง - พะเยา  ณ  บริเวณ  ต�ำบลแม่กา  อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 5,726 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว
ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
1 งานจ้างปรับปรุงบริเวณวางท่อ งานวางท่อระบายน�้ำบริเวณถนนรอบ
1,000,000 ปีงบประมาณ
ระบายน�้ำ และท�ำผิวหินคลุก อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1 และงานท�ำผิวถนน
2544
รอบอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
แบบหินคลุกบดอัดแน่นรอบอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1
2 งานจ้างปรับผิวจราจรและ
ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
5,200,000 ปีงบประมาณ
ภูมิทัศน์วิทยาเขตสารสนเทศ - งานปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ
2545
พะเยา
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1 และรอบ
อาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้า
ด้านหน้าวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1 และอาคารเรียนรวม
- งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารหอพัก
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้ำประปา
อาคารเรียนรวม ขนาด 28 ลบ.ม.
- งานปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 3 ห้อง
- งานปรับปรุงความลาดเชิงเขาและ
รางระบายน�้ำ
3 งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
41,814,000 ปีงบประมาณ
และปรับปรุงสถานที่ วิทยาเขต - งานถนน, ลานจอดรถและป้ายชื่อ
2545
สารสนเทศพะเยา
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
- งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
ชุดที่ 1 - 3 จ�ำนวน 300 ห้อง
- งานถนนลาดยางบริเวณหอพัก
ชุดที่ 1 - 3
- งานต่อเติมห้องน�้ำ - ห้องส้วม
หอพักนิสิต จ�ำนวน 3 ชุด
- งานก่อสร้างถังเก็บน�้ำประปา
ขนาดความจุ 300 ลบ.ม.

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
4,900,000 ปีงบประมาณ
2545

4 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่หอพัก ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต�่ำ 
และเชื่อมโยงไปยังอาคารต่าง ๆ เพือ่ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่กลุ่มอาคาร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
หอพักนิสิตและเชื่อมโยงไปยังอาคาร
กลุ่มต่าง ๆ
5 งานก่อสร้างที่จอด
ประกอบด้วยอาคารทีจ่ อดรถจักรยานยนต์ 4,000,000
รถจักรยานยนต์และรั้วด้านหน้า จ�ำนวน 3 หลัง และก่อสร้างก�ำแพง
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
รั้วแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
6 งานปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดิน ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12” x 12”
3,000,000
ห้องโถงและส่วนที่อยู่ด้านนอก บริเวณพื้นทางเดินห้องโถงและ
อาคารเรียนรวม
ส่วนที่อยู่ด้านนอกอาคารเรียนรวม
จ�ำนวน 7,147 ตร.ม.
7 งานก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,000,000
ปฏิบัติการ 12 หลัง
ชั้นเดียว จ�ำนวน 12 หลัง ประกอบ
ไปด้วยอาคารเรียนรวม 4 หลัง อาคาร
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารปฏิบตั กิ าร
นิเทศศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์
8 งานก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 23,900,000
นิสิต
ชั้นเดียว จ�ำนวน 200 ห้อง ขนาดพื้นที่
ใช้สอยห้องละ 24 ตร.ม.
9 งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณอาคาร 10,000,000
ระบบเมนโทรศัพท์ ระยะที่ 1 เรียนรวมและอาคารบริหารและปรับปรุง
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ระบบเมนโทรศัพท์กลุ่มอาคารหอพักนิสิต
10 งานก่อสร้างอาคารโรงปุ๋ยหมัก อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
600,000
และโรงล้างจาน
แบบโล่ง พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.
11 อาคารที่ฝึกงานนิสิต
ก่อสร้างอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,400,000
ส�ำนักวิชาเกษตรศาสตร์
ชั้นเดียวแบบโล่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
96 ตร.ม. ประกอบไปด้วยห้องเก็บ
สิ่งแวดล้อม
สารเคมี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องพัก
อาจารย์และพื้นที่บ่ออนุบาลลูกปลา
12 งานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ก่อสร้างระบบท่อร้อยสายโทรศัพท์สำ� หรับ
700,000
ส�ำหรับระบบโทรศัพท์
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะทาง 250 เมตร
13 งานก่อสร้างถนนเพิ่มเติมภายใน ปรับปรุงถนนเพิ่มเติมบริเวณสถานที่
1,800,000
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ก่อสร้างสนามกีฬา

ปีงบประมาณ
2545
ปีงบประมาณ
2545
ปีงบประมาณ
2546

ปีงบประมาณ
2546
ปีงบประมาณ
2546
ปีงบประมาณ
2547
ปีงบประมาณ
2548

ปีงบประมาณ
2549
ปีงบประมาณ
2549
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
งานปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ ปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ 2 หอพัก
998,000 ปีงบประมาณ
นิสิต พื้นที่ 552 ตร.ม.
2549
โครงการปรับปรุงถนนภายใน ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขต
1,000,000 ปีงบประมาณ
วิทยาเขต
2549
ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต      ปรับปรุงถนนภายในและระบบสายไฟฟ้า 4,500,000 ปีงบประมาณ
วิทยาเขตพะเยา ระยะที่ 3
ใต้ดิน
2549
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมและ ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างกลุ่มอาคาร
15,000,000 ปีงบประมาณ
ระบบสระว่ายน�ำ้ โครงการก่อสร้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 - 2
2550
อาคารวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 - 2 และติดตั้งระบบสระว่ายน�้ำ
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน�้ำอาคาร ปรับปรุงห้องน�้ำและระบบระบายน�้ำ
935,000 ปีงบประมาณ  
บริการและระบบระบายน�ำ้ ศูนย์ฝกึ ทางเดินเชื่อมเพิ่มเติมของกลุ่มอาคาร
2551
ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม วิทยาศาสตร์
และการท่องเทีย่ ว (เรือนเอือ้ งค�ำ)
และทางเดินเชื่อมเพิ่มเติมของ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์
จ้างเหมาปรับปรุง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านภาษา
849,000 ปีงบประมาณ  
ห้องปฏิบัติการภาษา 1 - 2
2551
จ�ำนวน 1 รายการ
จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้า ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าอาคารสถาบันศึกษา 4,600,000 ปีงบประมาณ  
อาคารสถาบันศึกษาและ
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ
2552
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาคารสระว่ายน�้ำ
และอาคารสระว่ายน�้ำของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
จ้างเหมาก่อสร้างระบบเมน
ก่อสร้างระบบเมนประปาและผนัง
1,200,000 ปีงบประมาณ  
ประปาและผนังราวกันตกและ ราวกันตกและอืน่ ๆ อาคารเรียนรวม 1, 2
2552
อื่น ๆ อาคารเรียนรวม 1, 2
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคาร ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
3,970,000 ปีงบประมาณ  
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
พร้อมครุภัณฑ์
2552
พร้อมครุภัณฑ์
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ
ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์
1,988,500 ปีงบประมาณ  
ทางการแพทย์พร้อมครุภัณฑ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
2552
ประกอบอาคาร
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล 1 หลัง 1 ชั้น      6,500,000 ปีงบประมาณ  
วิชาการ จ.เชียงราย
พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม.
2553
จ้างเหมาปรับปรุง
ปรับปรุงลานกิจกรรมและปรับแต่ง
500,000 ปีงบประมาณ  
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
ภูมิทัศน์
2553

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25

รายละเอียดโครงการ
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
24,000,000 ปีงบประมาณ
2555

26 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ - งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อจ่ายไฟ
สาธารณูปโภคและขนย้าย
ให้แก่กลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่
ครุภณ
ั ฑ์เข้าอาคารใหม่
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อรื้อสายไฟ
แรงสูงบริเวณหน้าตึกอธิการ
- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และขนย้ายครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- งานปรับปรุงระบบท่อน�้ำประปาเพื่อจ่าย
ให้กลุ่มอาคารหอพักนิสิต 19 หลัง
27 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ - งานปรับปรุงชั้นใต้ถุนอาคารและชั้นบน 15,000,000
อาคารพญาง�ำเมือง
อาคารพร้อมทัง้ งานครุภณ
ั ฑ์จดั หาทัง้ หมด
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร
- งานขนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง
ท่อลมใหม่
28 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน งานรื้อถอนและท�ำการปรับปรุงถนน
6,200,000
ภายในมหาวิทยาลัย
ระยะทาง 0.685 กม. ประกอบด้วย
- งานพื้นทางและรองพื้นทาง
- งานผิวทางและไหล่ทาง
- งานระบบระบายน�้ำและขอบคันหิน
- งานเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ
- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
29 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
2,990,000
อาคารสถาบันศึกษาและ
- งานปรับแก้ไขฝ้าชายคาระแนงทีห่ ลุดร่วง
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา - งานซ่อมแซมประตูห้องประชุมและ
  ห้องเก็บของ
- งานซ่อมแซมและแก้ไขห้องน�้ำ และ
  ห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร
- งานซ่อมแซมแก้ไขระเบียงโดยรอบ
- งานซ่อมแซมแก้ไขหลังคา
30 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
- งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 14,000,000
ระบบสาธารณูปโภคภายใน
เชื่อมระหว่างอาคารปฏิบัติการ 12
มหาวิทยาลัย
หลัง และตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานฝั่งท่อลอดถนนส�ำหรับระบบ
  สาธารณูปโภคในอนาคต ส�ำหรับ
  ถนนสายใหม่
- งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารหอพักนิสิตใหม่ (ส่วนขยาย)
- งานก่อสร้างระบบไฟถนน บริเวณ
ทางเข้ากลุ่มอาคารหอพักนิสิตใหม่

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ

16,490,000
31 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ - ปรับปรุงหลังคาซุ้มทางเดิน ม้านั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรอบอาคารและทาสีทั้งภายใน
และภายนอกอาคารพญาง�ำเมือง
- เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ
และเช่ารถเพิ่ม อีกทั้งยังไม่มีที่ส�ำหรับ
จอดรถของมหาวิทยาลัยจึงก่อสร้าง
อาคารโรงจอดรถ บริเวณใกล้อาคาร
เรือนเพาะช�ำ
32 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและลานจอดรถ 41,500,000
และภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้า นิสติ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมทัง้
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ระบบประปา
33 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ - ปรับปรุงทางเดินบริเวณด้านหลังอาคาร 3,590,000
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ส�ำนักงานอธิการบดี
- งานถนน จุดที่ 1 (ด้านหลังอาคาร
พญาง�ำเมือง)
- งานถนน จุดที่ 2 (ด้านหน้าทางเข้า
อาคารพญาง�ำเมือง)
- งานถนน จุดที่ 3 (ทางเข้าโรงเรียนสาธิต)
- งานปรับปรุง,ติดตั้งวอร์เปเปอร์และ
ปูพรมอาคารพญาง�ำเมือง
- งานปรับปรุงอาคารผู้ติดตาม
- งานปรับปรุงบ้านพักรับรอง
เนื่องจากทางคณะได้จัดการเรียนการสอน 1,790,000
34 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์สาขา
ด้านปฏิบัติการและใช้แปลงทดลองใน
เกษตรศาสตร์
พืน้ ทีบ่ ริเวณหน้าอ่างหลวงไประยะหนึง่ แล้ว
แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีอาคารที่พัก
ส�ำหรับให้นสิ ติ ได้หยุดพักระหว่างปฏิบตั งิ าน
หรือเวลาฝนตก และไม่มีห้องน�้ำ
ไว้ให้บริการแก่นิสิต จึงท�ำการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว ณ บริเวณด้านหลังตึก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โดยมีหอ้ งพักอาจารย์ ห้องเก็บวัสดุ/อุปกรณ์
ห้องน�้ำ และพื้นที่ส�ำหรับจัดการเรียน
การสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556
ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2556
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
ปรับปรุงหอพักนิสิต
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�ำเนินการ
4,990,000 ปีงบประมาณ
มพ.1 - มพ.18
ก่อสร้างหอพักนิสิต (มพ.1 - มพ.18)
2556
เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้งานมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งใช้งานมาแล้วประมาณ
12 ปี จึงมีสภาพช�ำรุดทรุดโทรมมาก
จึงได้ด�ำเนินการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ
เช่น เปลี่ยนหลังคา, สุขภัณฑ์ห้องน�้ำ,
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เป็นต้น เพื่อรองรับนิสิต
ที่จะเข้าพักในปีต่อไป
จ้างเหมาปรับปรุง
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาและ
1,990,000 ปีงบประมาณ
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เพื่อสนับสนุน
นโยบายหนึง่ มหาวิทยาลัยหนึง่ จังหวัดและ
นโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN
Community ในปี ค.ศ. 2015 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจึงได้ด�ำเนินการจัดตั้ง
สถานที่ดังกล่าว ณ บริเวณ ลาน ATM
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า
- ด�ำเนินการปรับปรุงส�ำนักงานชัว่ คราว สตง.
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
990,000 ปีงบประมาณ
- กั้นห้อง ธาลัสซีเมีย
2556
- ปรับปรุงห้องสมุดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ปรับปรุงคณะทันตแพทยศาสตร์
- ปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยว
อาเซียน
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ เนือ่ งจากทางมหาวิทยาลัยได้ทำ� การปรับปรุง 3,650,000 ปีงบประมาณ
อาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณประตู
บริเวณด้านหน้า
2556
ทางเข้
า
ด้
า
นหน้
า
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ไปแล้
ว
มหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม
ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการที่ได้
จัดท�ำไว้ ดังนั้นเพื่อให้การปรับปรุงหน้า
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้
ก�ำหนดไว้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนิน
โครงการดังกล่าว

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
35

36

37

38

รายละเอียดโครงการ
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
39 ปรับปรุงถนนภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
40 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคอาคารพญาง�ำเมือง

41 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

42 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนรวม
43 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
44 จ้างปรับปรุงอาคารสตูดิโอ
และห้องปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
45 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารหอประชุม
พญาง�ำเมือง พร้อมครุภัณฑ์  
46 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
47 จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร
48 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง
49 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ระยะที่ 3

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
เพื่อรองรับการจัดพิธีพระราชทาน
4,330,000 ปีงบประมาณ
ปริญญาบัตร ประกอบด้วย 2 ส่วน
2557
- ส่วนที่ 1 งานถนน และลานจอดรถ                     
- ส่วนที่ 2 ปรับปรุงอาคารพญาง�ำเมือง
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
3,270,000 ปีงบประมาณ
ปริญญาบัตร    
2557
- งานปรับปรุงอาคาร      
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล                     
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียน
70,700,000 ปีงบประมาณ
การสอนรวมทั้งส�ำนักงานของบุคลากร         
2557
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง       
- ครุภัณฑ์ประจ�ำห้องเรียนและ
ห้องส�ำนักงาน
เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียน
77,000,000 ปีงบประมาณ
การสอนรวมทั้งส�ำนักงานของบุคลากร         
2558 - 2559
- ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังเก่า
- ปรับปรุงโรงอาหารใต้ตกึ เรียนอาคาร CE
4,949,000 ปีงบประมาณ
- ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
2558
- ปรับปรุงอาคารสตูดิโอ
14,720,000 ปีงบประมาณ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
2558 - 2559
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
7,770,000 ปีงบประมาณ
ปริญญาบัตร
2558
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
พร้อมครุภัณฑ์
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานส่วนกลางและ
52,520,000 ปีงบประมาณ
คณะ พร้อมครุภัณฑ์
2558 - 2559
- อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
14,980,000 ปีงบประมาณ
2558 - 2559
- ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เครือ่ งปรับอากาศพร้อมติดตัง้ 111,090,000 ปีงบประมาณ
2559 - 2561
- ปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
250,490,000 ปีงบประมาณ
ประกอบอาคาร
2559 - 2561
รายละเอียดโครงการ
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

50 ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งเรียนห้องปฏิบตั กิ าร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ระยะที่ 3
51 จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา
52 จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ
ลานจอดรถมหาวิทยาลัยพะเยา
53 จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

- ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการเรียนการสอน

54 จ้างก่อสร้างสนามเปตองและ
ถนนทางเข้า
55 ก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการ

- ก่อสร้างระบบไฟฟ้า, ประปา
เข้าโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยพะเยา
- ก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคาร 99 ปี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
- รือ้ ถอนและซ่อมแซมรอยแตกคอนกรีต
- ปรับพื้นสนามเทนนิส
- งานผนังน๊อคบอร์ด
- ก่อสร้างสนามเปตอง
- ก่อสร้างถนนทางเข้า
- ก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการ

56 ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อม
ระบบไฟฟ้า
57 ปรับปรุงอาคาร 99 ปี พระอุบาลี    คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ)
58 ปรับปรุงศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
59 ปรับปรุงอาคาร ICT
มหาวิทยาลัยพะเยา
60 จ้างปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี 61 ก่อสร้างป้ายและรัว้ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา, ป้ายโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมระบบ
ไฟฟ้าและปรับปรุงบันไดทางขึ้น
พระพุทธรูป สธ. มหาวิทยาลัย
พะเยา
62 ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
96,590,000 ปีงบประมาณ
2559 - 2561
1,800,000

ปีงบประมาณ
2560

17,000,000

ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560

4,540,000
3,587,000
6,350,000

ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมระบบไฟฟ้า

6,400,000

ปรับปรุงอาคาร 99 ปี พระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ)
ปรับปรุงศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงอาคาร ICT

9,700,000

ปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี

1,195,000

3,395,000
8,585,000

- ก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนสาธิต
- ป้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงบันไดทางขึ้นพระพุทธรูป
สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา

12,630,000

- ปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร

16,220,000

ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2560
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ตารางแสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณรายได้) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
63 ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้าแรงต�่ำและประปาภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

64 ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
65 ก่อสร้างทางเท้า
มหาวิทยาลัยพะเยา
66 ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้า
และย้ายเสาธงโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา และงานระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียโรงคัดแยกขยะ
67 ปรับปรุงสโมสรพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามกีฬา
ในร่ม
68 ก่อสร้างป้ายรัว้ ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
69 ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคาร
ที่พักบุคลากร
70 ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคาร
สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
71 ก่อสร้างหอพระพุทธประจ�ำ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
72 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม
พญาง�ำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา
73 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง
อาคารสงวนเสริมศรี
เชือ่ มทางหลวงชนบท

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
18,900,000 ปีงบประมาณ
2560

- งานก่อสร้างระบบไฟส่องสว่าง
- งานก่อสร้างระบบไฟถนน
- งานระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า     
แรงต�่ำและระบบประปา
- งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต�่ำ
- ก่อสร้างแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์
17,485,000
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ก่อสร้างลาน พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมงาน
ระบบไฟฟ้า
- ก่อสร้างทางเท้า พร้อมปูกระเบื้อง
3,990,000

ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560

- ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมระบบไฟฟ้า
- ย้ายเสาธงโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
- งานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโรงคัดแยกขยะ
- ปรับปรุงสโมสรพนักงาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สนามกีฬาในร่ม

1,495,000

4,590,000

ปีงบประมาณ
2560

- ก่อสร้างป้ายรั้วศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
- ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่พัก
บุคลากร
- ก่อสร้างป้ายและรัว้ อาคารสงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
- ก่อสร้างหอพระพุทธประจ�ำ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล     
มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปรับปรุงห้องประชุมพญาง�ำเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา
- ก่อสร้างถนน คสล.

6,500,000

ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2560

5,000,000
6,500,000
5,000,000
1,995,000
6,474,500

ปีงบประมาณ
2560
ปีงบประมาณ
2561

135

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 135

1/11/2561 BE 11:08

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   5,000,000 ปีงบประมาณ
อาคารเรือนรับรอง
2539
ชัน้ เดียว พืน้ ทีใ่ ช้สอย ประมาณ 1,000 ตร.ม.
ประกอบไปด้วย ห้องพักผู้บริหาร จ�ำนวน   
3 ห้อง และห้องพักอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 6 ห้อง
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    47,000,000 ปีงบประมาณ
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
2540
3 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 8,600 ตร.ม.
ประกอบไปด้วยห้องท�ำงานผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ห้องประชุม ห้องสมุด
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    110,000,000 ปีงบประมาณ
อาคารเรียนรวม
2540
3 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 18,400 ตร.ม.
7,000,000 ปีงบประมาณ
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่น
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
2541
พืน้ ที่ 70 ไร่ ความยาว 280 เมตร
ความสูง 8 เมตร ความจุน�้ำประมาณ
150,000 ลบ.ม.
4,500,000 ปีงบประมาณ
โรงกรองน�้ำประปาขนาดก�ำลังผลิต
โรงกรองน�้ำประปา
2542
50 ลบ.ม./ชม.
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
24,000,000 ปีงบประมาณ
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
กลุ่มอาคารหอพักนิสิตและ
2543
อาจารย์ (อาคารหอพัก มน.นิเวศ) สูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยหอพักอาจารย์
จ�ำนวน 1 หลัง 28 ห้องพัก และหอพัก
นิสติ จ�ำนวน 2 หลัง จ�ำนวนห้องพักหลังละ
36 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 2,300 ตร.ม.
4,050,000 ปีงบประมาณ
ลักษณะอาคารแบบโครงสร้างเหล็ก
อาคารที่จอดรถยนต์
2544
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบไปด้วย
โรงจอดรถยนต์จ�ำนวน 9 หลัง
พื้นที่ใช้สอย 5,320 ตร.ม.
5,791,568 ปีงบประมาณ
ประกอบไปด้วย
สนามกีฬากลางแจ้ง
2545
- สนามเปตอง 10 สนาม
- สนามเทนนิส 4 สนาม
- สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
- สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม
- สนามตะกร้อ 4 สนาม
- สนามฟุตบอล 1 สนาม
11,000,000 ปีงบประมาณ
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารโรงอาหาร 2
2545
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,128 ตร.ม.
(อาคารเอนกประสงค์)
ประกอบไปด้วยเวที ห้องประชุมเล็ก
และห้องขายอาหารจ�ำนวน 6 ห้อง

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
1

2

3
4

5
6

7

8

9

รายละเอียดโครงการ
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่น 10,000,000 ปีงบประมาณ
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 2
2545 (สนับสนุน
ความยาว 180 เมตร ความสูง 8 เมตร
โดยงบประมาณ
ความจุน�้ำประมาณ 300,000 ลบ.ม.
กรมชลประทาน)
พื้นที่ 60 ไร่
ลักษณะแบบท�ำนบดินเหนียวบดอัดแน่น 10,000,000 ปีงบประมาณ
อ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 3
2545 (สนับสนุน
ความยาว 120 เมตร ความสูง 10 เมตร
โดยงบประมาณ
ความจุนำ�้ ประมาณ 300,000 ลบ.ม.
กรมชลประทาน)
พื้นที่ 80 ไร่
16,500,000 ปีงบประมาณ
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารหอพักนิสิต จ�ำนวน
2546
ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง
110 ห้อง
24 ตร.ม. จ�ำนวน 6 หลัง จ�ำนวน 110 ห้อง
15,000,000 ปีงบประมาณ
ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต อาคารระบบผลิตน�้ำประปา แบบถังกวน
2547
ตะกอนและถังกรองอัตโนมัติ ขนาดก�ำลัง
ระยะที่ 1
ผลิต 200 ลบ.ม./ชม.
11,000,000 ปีงบประมาณ
งานขยายและปรับปรุงถนน     ปรับปรุงผิวจราจรภายในวิทยาเขต
2547
สารสนเทศพะเยา และก่อสร้างถนน
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เพิม่ เติมภายในวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร
ผิวจราจรแบบเคปซีล กว้าง 5 เมตร
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 126,600,000 ปีงบประมาณ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
2547
จ�ำนวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบด้วย
เทคโนโลยี ระยะที่ 1
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรวม
ห้องพักอาจารย์เจ้าหน้าที่และห้องประชุม
พื้นที่ใช้สอย 17,555 ตร.ม.
11,690,000 ปีงบประมาณ
ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต         งานปรับพื้นที่ภายในวิทยาเขต
2548
เพื่อจัดท�ำเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา
ระยะที่ 2
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 207,900,000 ปีงบประมาณ
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และ
2548
จ�ำนวน 3 ชั้น 4 หลัง ประกอบไปด้วย
เทคโนโลยี ระยะที่ 2
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรวมห้องพัก
อาจารย์เจ้าหน้าที่ และห้องประชุม
พื้นที่ใช้สอย 27,358 ตร.ม.
4,490,000 ปีงบประมาณ
ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินจ่ายไฟฟ้าให้แก่
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
2548
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวน 1 ระบบ
ระยะทาง 250 เมตร
26,040,000 ปีงบประมาณ
ถนนขนาด 4 ช่องจราจร และ 2
ถนนลาดยางผิวทาง
2548
ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 1
แบบแอสฟัสต์คอนกรีต
(งบประมาณของ
ถึงทางหลวงหมายเลข 120 ตัดผ่าน
กรมทางหลวง
พื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ
ชนบท)

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
10

11

12
13
14

15

16
17

18
19

รายละเอียดโครงการ
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
12,300,000 ปีงบประมาณ
20 ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง
2549
ระยะที่ 2
21 ระบบสาธารณูปการ หอพักนิสิต ปรับปรุงถนนภายในและระบบสายไฟฟ้า 19,500,000 ปีงบประมาณ
2549
ใต้ดิน
ระยะที่ 3
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000,000 ปีงบประมาณ
22 อาคารเรียนรวมและส�ำนัก
2549
3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเรียนรวม
หอสมุด
ขนาดต่าง ๆ ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ
ห้องสมุดพื้นที่ใช้สอย 31,000 ตร.ม.
16,500,000 ปีงบประมาณ
23 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
2549
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พื้นที่ใช้สอย 1,129 ตร.ม.
พะเยา ระยะ 1
180,000,000 ปีงบประมาณ
24 อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
2549
ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด 2,800
ทีน่ งั่ และลานอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย
ล้านนา (ไต)
13,570 ตร.ม.
25 กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000,000 ปีงบประมาณ
2550
3 ชั้น  พื้นที่ใช้สอย 30,190 ตร.ม.
350,000,000 ปีงบประมาณ
26 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัย ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร ค.ส.ล.
2551
จ�ำนวน 1 หลัง สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ด้านภาษาและเทคโนโลยี
32,166 ตร.ม.
สารสนเทศ ระยะที่ 1
16,650,000 ปีงบประมาณ
27 ระบบสาธารณูปการหอพักนิสิต ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินของ
2551
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา และ
อาคารเรียนรวม และส�ำนักหอสมุด
28 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย อาคารศูนย์บริการวิชาการ ลักษณะอาคาร 19,000,000 ปีงบประมาณ
2551
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
2,525 ตร.ม.
พะเยา ระยะ 2
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง 115/22 เควี 135,000,000 ปีงบประมาณ
29 สถานีไฟฟ้าย่อยวิทยาเขต
2551
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง สถานี
สารสนเทศพะเยา
หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงต�่ำ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
3,500,000 ปีงบประมาณ
- งานก่อสร้างศาลาพักคอย จ�ำนวน 2 หลัง
30 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
2555
- ก่อสร้างทางเดินและลานจอดรถ คสล.
ศาลาพักคอยรถสวัสดิการ
- งานก่อสร้างซุ้มทางเดินเชื่อมต่อมายัง
รับ - ส่ง นิสิต
จุดรอรถ
- งานรางระบายน�้ำ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในศาลา
และบริเวณทางเดิน
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
1,000,000 ปีงบประมาณ
2555

31 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ - งานปรับปรุงบันได ขึ้น - ลง
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ ภายในอาคาร
การสื่อสาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้อาคาร
- งานปรับปรุงระบบระบายน�้ำ
32 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ - งานปรับปรุงอาคารหลังที่ 11 - 12
10,480,000
บริการทางวิชาการ
เป็นโรงอาหารและโรงยิม
- งานปรับปรุงศาลาพักคอย
- งานราวกันตกหน้าห้องน�้ำ
- งานปรับปรุงในส่วนอืน่ ๆ ภายในอาคาร
- งานทาสีอาคาร
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
33 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ปรับปรุงอาคารเรือนเอื้องเงิน 1 และ 2
9,890,000
เรือนเอื้องเงิน
ซึ่งประกอบด้วย
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนประตูแต่ละ
ห้องทั้งหมด
- งานรือ้ ถอนและเปลีย่ นฝ้าเพดานทัง้ หมด
- งานรื้อถอนและเปลี่ยนกระเบื้อง   
ผิวพื้น - ผนังและสุขภัณฑ์ประกอบ
ห้องน�้ำทั้งหมด
- งานรื้อถอนและปรับปรุงครุภัณฑ์
ภายในอาคาร เช่น พัดลม แอร์ติดผนัง
และเครื่องท�ำน�้ำอุ่น
- งานเทคอนกรีตพื้นบริเวณลาน
ด้านหลังอาคาร
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารทั้งหมด
- งานปรับปรุงสายเมนแรงต�่ำ
ภายนอกอาคาร
34 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ ปรับปรุงอาคารพญาง�ำเมืองในส่วนของ 11,980,000
ในกิจกรรมพระราชทานปริญญา ชั้นใต้ถุนอาคารท�ำการต่อเติมห้องน�้ำ 
บัตร
และลานจอดรถเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุง
ชั้นบนของอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

35 จ้างเหมาปรับปรุงถนนและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
36

37

38

39
40
41
42

43

44

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
18,000,000 ปีงบประมาณ
2556

ปรับปรุงถนนเส้นเชื่อมต่อเข้ามา
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 จุด
รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
- เพือ่ รองรับระบบบริหารและจัดการเรียน
546,000 ปีงบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์
การสอนที่เพิ่มมากขึ้น                     
2557
- เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น
จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 399,000,000 ปีงบประมาณ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- อาคารส�ำนักงานและปฏิบัติการ  
2554 - 2558
การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ ด้านศิลปศาสตร์
- อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและบริการ
จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
- อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
314,500,000 ปีงบประมาณ
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1
- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2554 - 2559
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ ขนาด 1 ไร่ - ขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำนวน 3 บ่อ
540,000 ปีงบประมาณ
ลึก 1.5 เมตร
2559
ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ ขนาด 2 งาน - ขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำนวน 4 บ่อ
440,000 ปีงบประมาณ
ลึก 1.5 เมตร
2559
ปรับปรุงฝายกั้นน�้ำ
- ปรับปรุงฝายกัน้ น�ำ้ ศูนย์การแพทย์ คสล.
994,300 ปีงบประมาณ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา
2559
ปรับปรุงถนนภายใน
- ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
982,600 ปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(คสล.) ระยะทาง 120 ม.กว้าง 5 ม.
2559
- ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
(แอสฟัลท์)
- งานตีเส้นจราจร
ปรับปรุงระบบทรายกรองน�้ำ
- งานเปลี่ยนไส้กรองน�้ำ ระบบผลิต
937,200      ปีงบประมาณ
ประปา โรงผลิตน�้ำประปา
น�้ำประปาแห่งที่ 1, SKS 1
2559
แห่งที่ 1, 2
- งานเปลี่ยนไส้กรองน�้ำ ระบบผลิต
น�้ำประปาแห่งที่ 2, SKS 1
- งานเปลี่ยนไส้กรองน�้ำ ระบบผลิต
น�้ำประปาแห่งที่ 2, SKS 3
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำจาก
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ
998,000 ปีงบประมาณ
อ่างเก็บน�้ำ แห่งที่ 1 ไปยัง
แห่งที่ 1 ไปยังโรงประปา 2
2559
โรงประปา 2
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

45 ปรับปรุงระบบเครื่องปั๊มน�้ำ
- งานบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์ของ
ดับเพลิงภายในอาคารหอประชุม อาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
พญาง�ำเมือง
- งานซ่อมเครื่องยนต์ของอาคาร
หอประชุมพญาง�ำเมืองที่ช�ำรุด
46 ก่อสร้างผนังตารางสีเ่ หลีย่ มกันดินพัง - ก่อสร้างผนังตารางสี่เหลี่ยมกันดินพัง
กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์
47 ปรับปรุงลานจอดรถยนต์อาคาร - งานปรับปรุงลานจอดรถ คสล.
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
740 ตร.ม.
48 ปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุม          - งานปูพื้นไม้ส�ำเร็จรูป
พญาง�ำเมือง
49 ก่อสร้างท�ำนบดินกั้นน�้ำล�ำห้วย       - ก่อสร้างท�ำนบดินกั้นน�้ำล�ำห้วย
หน้าอาคาร มพ.อ.6
หน้าอาคาร มพ.อ.6
50 ขุดลอกอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
- ขุดลอกอ่างเก็บน�้ำแห่งที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
51 ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
- ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยพะเยา
52 ปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ
- ปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
53 ปรับปรุงระบบท่อน�้ำเกษตร
- ชุดปั๊มสูบน�้ำและถังเพิ่มแรงดัน
- ตู้ควบคุมการท�ำงานปั๊มน�้ำ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
- งานติดตั้งระบบท่อเมนน�้ำเกษตร
54 ปรับปรุงอาคารโรงผลิตน�้ำประปา - งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้ำประปา
แห่งที่ 1, 2
แห่งที่ 1  
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้ำประปา
แห่งที่ 2 (ส่วนที่เป็นถนน)
- งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน�้ำประปา
แห่งที่ 2 (ส่วนพื้นที่รอบอาคาร)
- งานปรับปรุงอาคารโรงผลิตประปา
แห่งที่ 2
- งานปรับปรุงระบบผลิตน�้ำประปา
ส่วนงานทาสีถังกรองน�้ำ SK  
55 ก่อสร้างท่อระบายน�้ำป่าบริเวณ - งานก่อสร้างท่อระบายน�้ำป่าบริเวณ
ถนนแนวกันไฟรอบแนวเขต
ถนนแนวกันไฟรอบแนวเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
302,200 ปีงบประมาณ
2559
998,700
995,500
997,800
913,700
997,700
993,700
999,900
999,900

ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559

818,400

ปีงบประมาณ
2559

999,900

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

รายละเอียดโครงการ

- งานเปลี่ยนโคม HIGH BAY ของ
เดิม จาก MERCURY VAPOUR
LAMP 1 - 250W เป็นโคม
HIGH BAY ชนิด LED ขนาด
1 - 100W พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโคม HIGH
BAY ของเดิม ชนิดฝังฝ้าเพดานของเดิม
ชนิด METAL HALIDE VAPOUR
LAMP 1 - 250W พร้อมซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน
- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโคม HIGH
BAY ของเดิม ชนิดฝังฝ้าเพดานของเดิม
  ชนิด METAL HALIDE VAPOUR
LAMP 1 - 400W แทนทีข่ องเดิมทีช่ ำ� รุด
พร้อมงานซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณ
ดวงโคม
- งานเปลีย่ นอุปกรณ์ภายในโคมฝังฝ้าชนิด
PAR56 ขนาด 300W งานเปลี่ยน
โคมไฟ EMERGENCY ของเดิม
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงจ่ายให้ - ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงจ่ายให้
อาคารโรงสูบน�ำ้ ดิบอ่างเก็บน�ำ้ แห่งที่ 1
อาคารโรงสูบน�้ำดิบอ่างเก็บน�้ำ
แห่งที่ 1
- งานติดตั้งชุดเครื่องวัดอัตราการไหล
ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องวัด
และปริมาณน�้ำประปา
อัตราการไหลและปริมาณ
- ชุดประตูน�้ำ Butterfly valve
น�้ำประปา
มาตรวัดอัตราการไหล
ปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัดน�้ำ - ปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัด
น�้ำประปากลุ่มอาคารหอพักนิสิต
ประปากลุ่มอาคารหอพักนิสิต
- งานปรับปรุงโรงสูบน�้ำดิบแห่งที่1
ก่อสร้างระบบเครื่องสูบน�้ำ
- งานจัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า
อ่างเก็บน�้ำดิบแห่งที่ 1
- งานก่อสร้างระบบสายเมนไฟฟ้า
แรงต�่ำจ่ายไฟให้แก่ตู้ควบคุม MCC5
- งานก่อสร้างระบบสายป้อนไฟฟ้าแรงต�่ำ
จ่ายให้แก่มอเตอร์ปั๊มสูบน�้ำ
- งานย้ายอุปกรณ์จากอาคารเดิมที่ช�ำรุด
มายังอาคารใหม่

56 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์
โคมไฟส่องสว่างอาคาร
หอประชุมพญาง�ำเมือง

57
58

59
60

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
883,000 ปีงบประมาณ
2559

466,100

ปีงบประมาณ
2559

990,700

ปีงบประมาณ
2559

969,900

ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559

846,500
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
61 ปรับปรุงโรงเรือนกรีนเฮ้าส์
ส�ำหรับปลูกพืช
62 ปรับปรุงและติดตั้งปั๊มน�้ำแรงดัน
อัตโนมัติ 400 W พร้อมระบบ
จ�ำหน่าย
63 ก่อสร้างห้องน�้ำและที่พักนักกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยพะเยา
64 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ
หอสมุด
65 อาคารบริการ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
66 ลานจอดรถ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
67 ระบบสาธารณูปโภค
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- โรงเรือนกรีนเฮ้าส์ส�ำหรับปลูกพืช
(คสล.)
- ปรับปรุงและติดตั้งปั้มน�้ำแรงดัน
อัตโนมัติ 400 W พร้อม
ระบบจ�ำหน่าย
- ก่อสร้างห้องน�้ำและที่พักนักกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนสาธิต (คสล.)

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
1,000,000 ปีงบประมาณ
2559
802,000 ปีงบประมาณ
2559
992,000

ปีงบประมาณ
2559

- ซ่อมหลังคา, ซ่อมฝ้าเพดาน, ปรับปรุง 48,300,000
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค, ทาสี, ปรับปรุง
งานระบบไฟฟ้า, ปรับปรุงทางเดินเชื่อม
- ก่อสร้างอาคาร (คสล.) ชั้นเดียว
1,987,000

ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559

- ก่อสร้างลานจอดรถ ทันตแพทยศาสตร์
(คสล.)

1,997,700

- งานก่อสร้างระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่ำ
เพิ่มเติมภายในโครงการ
- งานก่อสร้างระบบเมนประปาใต้ดินจาก
ท่อประปาเดิมมายังทางเข้าโครงการ
- งานก่อสร้างระบบเมนประปาใต้ดิน
ภายในโครงการ
68 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
69 ก่อสร้างอาคารบริการเพื่อการ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
70 ก่อสร้างอาคารก�ำจัดขยะอินทรีย์ - อาคาร คสล.ชั้นเดียว
โดยใช้ไส้เดือน ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

1,999,800

ปีงบประมาณ
2559

998,400

ปีงบประมาณ
2559

992,700

ปีงบประมาณ
2559

957,000

ปีงบประมาณ
2559

143

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 143

1/11/2561 BE 11:08

ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
71 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
บริเวณซุ้มประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

72 ปรับปรุงระบบประปาเพื่อจ่ายให้
กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
การโรงแรม ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

73 ปรับปรุงระบบส�ำรองไฟฟ้าก�ำลัง
อาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
74 ปรับปรุงระบบลงดินล่อฟ้าอาคาร
หอประชุมพญาง�ำเมือง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- งานปรับปรุงโคมไฟส่องทางเดินเท้า
บริเวณหน้าประตูรั้วมหาวิทยาลัย
- งานซ่อมหลอดไฟแสงสว่าง รัว้ ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด
- งานเปลี่ยนโคมไฟถนน ชนิด LED
ของเดิมด้านหน้ามหาวิทยาลัยทดแทน
ของเดิมที่ช�ำรุด
- งานซ่อมโคมไฟส่องป้าย, Medium
flood light, HID 35W, ด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงตู้ควบคุมบริเวณเสาธง
เปลีย่ นตู้ LP - 11 - A2 และตู้ TIMER
- งานปรับปรุงระบบประปาบริเวณ
ถังเก็บน�้ำ 4 - 2000 ลิตร
- งานก่อสร้างท่อประปาเชือ่ มต่อท่อประปา
เดิมกับถังเก็บน�้ำในอาคารเชื่อมระหว่าง
ถังเก็บน�้ำ 4 - 2000 ลิตร และถังน�้ำ
ใต้ดินของโรงแรม
- งานปรับปรุงระบบท่อประปาจากถังน�้ำ
ใต้ดนิ อาคารโรงแรม ต่อเชือ่ มกับระบบ
ประปาเดิม
- งานปรับปรุงระบบท่อประปาเมน
ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมบริเวณ
โรงแรมเดิม
- งานรื้อถอนถังเก็บน�้ำบริเวณเรือน
รับรองของเดิม
- งานปรับปรุงเพิ่มตู้ Main &
Emergency - 1
- งานปรับปรุงเพิ่มตู้ Main &
Emergency - 2
- ปรับปรุงระบบลงดินล่อฟ้าอาคาร
หอประชุมพญาง�ำเมือง
- LIGHTING ARRESTER

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
    814,000 ปีงบประมาณ
2559

850,000

ปีงบประมาณ
2559

995,800

ปีงบประมาณ
2559

611,000

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

รายละเอียดโครงการ

- LIGHTING ARRESTER
(Early Streamer Emission)
อาคารเรียนรวม CE3
- LIGHTING ARRESTER            
(Early Streamer Emission)
อาคารเรียนรวมหอสมุด CE8
- LIGHTING ARRESTER
(Early Streamer Emission)
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ SC2
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานระบบ - ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
สาธารณูปโภคบริเวณหลัง
สถานีไฟฟ้าย่อย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต�่ำ
ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
บริเวณสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า TX - 07
แรงต�่ำบริเวณสถานีหม้อแปลง
ไฟฟ้า TX - 07 ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานก่อสร้างระบบระบายน�้ำกัน - งานก่อสร้างระบบระบายน�้ำ
น�้ำป่าเซาะถนนบริเวณพื้นที่ข้าง กันน�้ำป่าเซาะถนนบริเวณพื้นที่ข้าง
ศูนย์แพทย์
ศูนย์แพทย์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
สนามกีฬากลางแจ้ง ต�ำบลแม่กา สนามกีฬากลางแจ้ง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง - งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางเท้า
ระหว่างหอประชุมพญาง�ำเมืองและ
ทางเท้าระหว่างหอประชุม
ตึกอธิการบดี
พญาง�ำเมืองและตึกอธิการบดี
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
- งานซ่อมผนังห้องเก็บน�้ำประปา
ปรับปรุงระบบประปาภายใน
อาคารเรียนรวม CE ต�ำบลแม่กา อาคารเรียนรวม CE
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานปรับปรุงท่อเมนประปาระหว่าง
อาคารเรียนรวม CE และอาคาร
วิทยาศาสตร์
- งานปรับปรุงระบบ BOOSTER PUMP
ของเดิม
- งานปรับปรุงระบบเมนประปาภายนอก

75 ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่ากลุ่ม
อาคารเรียนรวม CE ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

76

77

78

79
80

81

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
   977,000 ปีงบประมาณ
2559

989,400

ปีงบประมาณ
2559

324,000

ปีงบประมาณ
2559

899,000

ปีงบประมาณ
2559

925,400

ปีงบประมาณ
2559

980,000

ปีงบประมาณ
2559

986,400

ปีงบประมาณ
2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
82 งานก่อสร้างลานจอดรถบริเวณ
ด้านล่างติดกับทางขึ้น
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
มหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
83 งานก่อสร้างระบบไฟแสงสว่าง
ส�ำหรับลานจอดรถบริเวณด้านล่าง
ติดกับทางขึน้ หอพระพุทธรูป สธ.
ประจ�ำมหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
84 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
จ่ายให้หอพระพุทธรูป สธ.
ประจ�ำมหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
85 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงให้
อาคารศูนย์อาหาร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

86 ปรับปรุงส�ำนักงานผู้บริหารและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
87 โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนสาธิต หลังที่ 6
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
88 ปรับปรุงห้องมืดคณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
89 ปรับปรุงห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (ศูนย์กรุงเทพฯ)
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- งานโครงสร้าง (บันไดทางขึ้น)
- งานโครงสร้าง (ลานจอดรถ)

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
  976,000 ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างระบบไฟแสงสว่าง
ส�ำหรับลานจอดรถบริเวณด้านล่าง
ติดกับทางขึ้น หอพระพุทธรูป สธ.
ประจ�ำมหาวิทยาลัย

998,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน
ทางขึ้น และลานจอดรถด้านบนหอพระ
- งานระบบเมนแรงต�่ำส�ำหรับลานเวที
กลางแจ้ง
- งานก่อสร้างฐานคอนกรีตรองรับ
หม้อแปลง และรั้วตาข่าย
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น�้ำมัน
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

992,500

ปีงบประมาณ
2559

998,600

ปีงบประมาณ
2559

946,500

ปีงบประมาณ
2559

710,200

ปีงบประมาณ
2559

204,400

ปีงบประมาณ
2559

999,000

ปีงบประมาณ
2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
90 ก่อสร้างอาคารเพาะฟักและผลิต อาหารสัตว์น�้ำ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
91 ก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ  ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
92 ก่อสร้างโรงเพาะขยายพันธุไ์ รแดง ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
93 ก่อสร้างอาคารเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
94 ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
95 ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร และผลิตภัณฑ์การหมัก
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
96 ก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์        ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
97 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เคี้ยว เอื้อง (โคเนื้อ แพะเนื้อ บ่อแก๊ส
ชีวภาพ) ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
98 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนม
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
99 ก่อสร้างโรงเรือน สัตว์ปีก
(ไก่เนื้อ นกกระทา) ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
100 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกี่ยว ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
อาคาร คสล.ชั้นเดียว

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
990,000 ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

850,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

985,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

950,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

995,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

970,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

990,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

999,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

996,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

992,000

ปีงบประมาณ
2559

อาคาร คสล.ชั้นเดียว

995,000

ปีงบประมาณ
2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
101 ก่อสร้างอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
102 ก่อสร้างอาคาร คัดบรรจุผลผลิต
ทางการเกษตร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
103 ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แมลง  
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
104 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันขโมยและดูแลรักษา
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
105 ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ห้องเรียนอนาโตมี จ�ำนวน 1 งาน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
106 ก่อสร้างอาคารควบคุมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ
Smart Grid ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
107 ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัย
พลังงาน ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
108 ก่อสร้างศูนย์อาคารความเป็นเลิศ
ด้านมลพิษอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภาคเหนือ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
109 ก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีไวไฟ
พร้อมอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
997,500 ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

998,700

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

998,800

ปีงบประมาณ
2559

- งานปรับปรุงระบบสายสัญญาณ
UTP Cat.6
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

973,000

ปีงบประมาณ
2559

-

975,400

ปีงบประมาณ
2559

950,000

ปีงบประมาณ
2559

- ปรับปรุงห้องประชุมวิทยาลัยพลังงาน
- งานครุภัณฑ์

977,000

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

950,000

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

976,300

ปีงบประมาณ
2559

งานโครงเหล็กรับฝ้าเพดาน
งานผนัง
งานฝ้าเพดาน
งานระบบไฟฟ้า
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
110 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
111 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล
ชายหาด ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
112 ก่อสร้างเรือนทดลองทาง
ธรรมชาติวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
113 ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเกตบอล
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
114 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและ
ระบบส่องสว่าง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
115 จัดท�ำอัฒจันทร์ขนาดกลางและ
ระบบส่องสว่าง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
116 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ทางกีฬา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
117 ก่อสร้างโรงจอดรถและระบบ
ขนส่งสัตว์ทดลอง ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
118 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
119 ก่อสร้างสรวลศิลป์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
120 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ห้องท�ำงานการเงินและพัสดุ
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
995,000 ปีงบประมาณ
2559

- สนามวอลเลย์บอลชายหาด

555,000

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล.ชั้นเดียว

994,000

ปีงบประมาณ
2559

- ปรังปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล

950,000

ปีงบประมาณ
2559

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและ
ระบบส่องสว่าง

440,700

ปีงบประมาณ
2559

- จัดท�ำอัฒจันทร์ขนาดกลางและ
ระบบส่องสว่าง

850,000

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

945,500

ปีงบประมาณ
2559

- ก่อสร้างโรงจอดรถ คสล.

989,100

ปีงบประมาณ
2559

-

200,000

ปีงบประมาณ
2559

999,500

ปีงบประมาณ
2559
ปีงบประมาณ
2559

งานผนัง
งานประตู
งานทาสีผนัง
อาคาร คสล.ชั้นเดียว

- งานหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
- งานปรับปรุงห้องคณะ

995,000
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
121 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
122 ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
123 ก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
124 ปรับปรุงอาคารหอพัก
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย ต�ำบลริมกก อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
125 ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
126 ก่อสร้างศูนย์อาหารและ
โภชนาการ อาคารทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
127 งานก่อสร้างลานจอดรถ
โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
128 งานก่อสร้างถนนทางเข้า
โรงพยาบาลทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
129 งานก่อสร้างแและสร้างเสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
-

งานผนังและผิวผนัง
งานตกแต่งผิวพื้น
งานประตู - หน้าต่าง
งานสี
ถนนและลานจอดรถ คสล.

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
850,000 ปีงบประมาณ
2559
985,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานระบบประปา
- งานระบบไฟฟ้า
- งานผังบริเวณ

945,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานทาสี
- งานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

968,000

ปีงบประมาณ
2559

-

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

975,000

ปีงบประมาณ
2559

953,300

ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างลานจอดรถ (คสล.)

962,600

ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างถนน (คสล.)

985,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างลานกิจกรรม (คสล.)

945,000

ปีงบประมาณ
2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
130 งานก่อสร้างถนนและทางขึ้น
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
131 งานก่อสร้างลานจอดรถด้านบน
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
132 งานก่อสร้างห้องน�ำ้ บริเวณด้านข้าง
หอพระพุทธรูป สธ. ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
133 ขุดสระเก็บน�้ำส�ำหรับโรงเรือน
เพาะช�ำกล้าไม้ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
134 ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมัก
เพื่อการเกษตร ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
135 ปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคาร
หอพักอาจารย์ มพ.อ.1 - 7
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
136 ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร
ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
137 ปรับปรุงที่นั่งพักระเบียงทางเดิน
อาคารเรียนรวม CE ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
138 ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานรักษา
ความปลอดภัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
139 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช�ำกล้าไม้
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- งานก่อสร้างถนนและทางขึ้นหอ
พระพุทธรูป สธ. (คสล.)

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
968,700 ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างลานจอดรถ (คสล.)

980,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานก่อสร้างห้องน�้ำ คสล.

970,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานปรับพื้นที่
- งานขุดลอก

980,000

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

994,700

ปีงบประมาณ
2559

-

งานซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน
รื้อกระเบื้องลอนคู่
กระเบื้องลอนคู่
งานซ่อมฝ้าเพดานภายในห้อง
ทาสีฝ้าเพดานภายในห้อง
งานรื้อถอนพื้นผิว
ปูกระเบื้องเซรามิค

995,000

ปีงบประมาณ
2559

990,000

ปีงบประมาณ
2559

-

งานผนังม้านั่งกรุกระบื้อง
งานพื้นม้านั่งกรุกระบื้อง
งานผนังกรุกระบื้องเคลือบ
อาคาร คสล.ชั้นเดียว

985,700

ปีงบประมาณ
2559

972,800

ปีงบประมาณ
2559

985,400

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
140 ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ ค.ส.ล.
อาคารหอพักนิสิต ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
141 ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ ค.ส.ล.
กลุ่มอาคารที่พักผู้บริหาร
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
142 ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และ
ลานกิจกรรมบริเวณอาคาร          
คณะสหเวชศาสตร์ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
143 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกลุ่ม
อาคารด้านสังคมศาสตร์
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
144 ปรับปรุงถนนสนามจอด
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
145 ปรับปรุงขุดลอกบ่อพักน�ำ้ และ
ระบบเติมอากาศอาคารเรียนรวม
CE ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
146 ปรับปรุงทาสีประตูทางเข้าและ
ก�ำแพงด้านหน้ามหาวิทยาลัย
พะเยา ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
147 ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
กองอาคารสถานที่ ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
148 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่
อ่างเก็บน�ำ้ แห่งที่ 1 และพืน้ ทีถ่ นน
ภายในมหาวิทยาลัย ต�ำบลแม่กา
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ คสล.

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
985,000 ปีงบประมาณ
2559

- ก่อสร้างถังเก็บน�้ำ คสล.

985,000

ปีงบประมาณ
2559

- ก่อสร้างลานจอดรถยนต์และ
ลานกิจกรรม คสล.

979,100

ปีงบประมาณ
2559

- งานดินด�ำปรับหน้าดิน
- งานปลูกหญ้าสนาม/ทางเดิน
- งานจัดท�ำสวนหย่อม

995,000

ปีงบประมาณ
2559

- ปรับปรุงถนนสนามจอด
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง คสล.

982,000

ปีงบประมาณ
2559

- ระบบน�้ำพุทุ่นลอยสแตนเลส
- งานขุดลอกบ่อพักน�้ำ

995,000

ปีงบประมาณ
2559

- งานทาสีน�้ำพลาสติกภายนอก
- งานทาสีน�้ำมัน

995,000

ปีงบประมาณ
2559

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว

984,900

ปีงบประมาณ
2559

-

998,000

ปีงบประมาณ
2559

งานขุดหลุม
งานปลูกต้นไม้
งานวัสดุการเกษตร
งานปลูก
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

149 ปรับปรุงระบบน�้ำส�ำหรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคารหอประชุม         
พญาง�ำเมือง ต�ำบลแม่กา     
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
150
151
152

153

154

155

156

157

- งานปรับปรุงระบบปั๊มสูบน�้ำ บริเวณ
หลังอาคารหอประชุมพญาง�ำเมือง
- งานจัดหาสายเมนแรงต�่ำ จ่ายไฟให้
ตู้ควบคุมปั๊มน�้ำ
- งานปรับปรุงท่อเมนประปาของเดิมทีช่ ำ� รุด
ปรับปรุงอาคารเรือนรับรองพิเศษ - งานปรับปรุงเรือนรับรองพิเศษ
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม          - งานทาสีฝ้าเพดาน
พญาง�ำเมือง ต�ำบลแม่กา      - งานทาสีผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
- รื้อถอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ - งานประตูและหน้าต่าง
ศิลปกรรมศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานพื้น
- งานทาสี
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
- รื้อถอน
คณะแพทยศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานทาสี
- งานทางลาดเข้าอาคาร
- งานระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงส�ำนักงานคณะรัฐศาสตร์ - งานรื้อถอนกระเบื้องยาง
และสังคมศาสตร์ ต�ำบลแม่กา - งานผนังและผิวผนัง
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา - งานตกแต่งผิวพื้น
- งานทาสี
- งานระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงห้องงานทะเบียน
- กระเบื้องแกรนิตโต้
เก็บเอกสารกองการเจ้าหน้าที่ - งานฝ้าเพดาน
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานผนังและตกแต่ง
จังหวัดพะเยา
- งานระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงห้องกองบริการการศึกษา - งานรื้อถอนผนังเบา
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานรื้อถอนกระเบื้องยาง
จังหวัดพะเยา
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงลานกิจกรรมตึก ICT - งานซ่อมจุดเชื่อมต่ออาคาร
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา - งานพื้นผิว
จังหวัดพะเยา

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
920,000 ปีงบประมาณ
2559

980,000

ปีงบประมาณ
2559

990,000

ปีงบประมาณ
2559

985,000

ปีงบประมาณ
2559

999,000

ปีงบประมาณ
2559

607,000

ปีงบประมาณ
2559

991,000

ปีงบประมาณ
2559

771,000

ปีงบประมาณ
2559

998,100

ปีงบประมาณ
2559
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
158 ปรับปรุงห้องวิชาชีพครู
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
159 จ้างเหมาก่อสร้าง
กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์   
ระยะที่ 2

160 จ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3
161 กลุ่มอาคารเรียนรวม
วิทยาเขตเชียงราย
162 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่และ
ถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัย
พร้อมสาธารณูปโภค
163 กลุ่มอาคารเรียนรวมและ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบ
และบ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรม
ใหม่
164 จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างถนนและ
ลานจอดรถภายใน
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดโครงการ
- งานผนัง
- ไฟฟ้าแสงสว่าง

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
300,000 ปีงบประมาณ
2559

ก่อสร้างกลุ่มอาคาร ดังนี้
450,000,000
- อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค พร้อมทัง้
ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักผู้ป่วย (Word) พร้อมทั้ง
ครุภัณฑ์จัดหาวัสดุอุปกรณ์หลัก
- อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล  
พร้อมทัง้ ครุภณ
ั ฑ์จดั หาวัสดุอปุ กรณ์หลัก
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม  
พร้อมทัง้ ครุภณ
ั ฑ์จดั หาวัสดุอปุ กรณ์หลัก  
- งานเพิ่มเติมในส่วนที่ตัดลด
(ระยะที่ 1) พร้อมทั้งครุภัณฑ์จัดหา
วัสดุอุปกรณ์หลัก
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และงานบริเวณ
- อาคารพิเคราะห์และบ�ำบัดโรค
467,000,000
- อาคารหอพักผู้ป่วย
- หอพักนิสิตแพทย์และทันตแพทย์
- อาคารปฏิบัติการทันตกรรม
- อาคารเรียนรวม                                     222,800,000
- ระบบสาธารณูปโภค
- งานระบบน�ำ้ ประปา                                  384,950,000
- งานถนนและระบบสาธารณูปโภค                 
- งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 1                           489,350,000
- อาคารเรียนทั่วไปหลังที่ 2
- อาคารวิทยาศาสตร์                                 
- อาคารบริหารและธ ุรการ                            
- โรงอาหาร                                           
- อาคารเรียนรวม 3,600 คน
- ก่อสร้างถนนและลานจอดรถภายใน
10,360,000
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล   
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ
2555 - 2560

ปีงบประมาณ
2556 - 2560
ปีงบประมาณ
2557 - 2559
ปีงบประมาณ
2557 - 2559
ปีงบประมาณ
2557 - 2560

ปีงบประมาณ
2560
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค      - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเข้า
30,000,000 ปีงบประมาณ
2560
เข้าอาคารที่พักบุคลากร             อาคารที่พักบุคลากร อาคารเรียนรวม
อาคารเรียนรวม และศูนย์พัฒนา และศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและ
บ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่
การศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะ
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ - ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะ
13,490,000 ปีงบประมาณ
2560
ขยะอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำประปา - ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำประปาจาก
35,000,000 ปีงบประมาณ
โรงสูบน�้ำประปาของการประปา
2560
จากโรงสูบน�้ำประปาของ
ส่วนภูมิภาคด้านหน้า
การประปาส่วนภูมภิ าคด้านหน้า
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 งาน
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำดิบพร้อม - ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำดิบพร้อม
11,630,000 ปีงบประมาณ
ระบบเครื่องสูบน�้ำดิบจากอ่างเก็บน�้ำ
2560
ระบบเครื่องสูบน�้ำดิบจาก
ภายในมหาวิทยาลัยไปยังโรงผลิต
อ่างเก็บน�้ำภายในมหาวิทยาลัย
ไปยัง โรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 2           น�้ำประปาแห่งที่ 2
จ�ำนวน 1 งาน
ก่อสร้างท�ำนบดินกักเก็บน�ำ้ พืน้ ที่ - ก่อสร้างท�ำนบดินกักเก็บน�้ำพื้นที่
4,000,000 ปีงบประมาณ
ล�ำห้วยทับช้าง
2560
ล�ำห้วยทับช้าง จ�ำนวน 1 แห่ง
ก่อสร้างถังเก็บน�้ำส�ำรองประจ�ำ      - ก่อสร้างถังเก็บน�้ำส�ำรองประจ�ำ
2,580,000 ปีงบประมาณ
กลุ่มอาคารต่าง ๆ พร้อมระบบปั๊มน�้ำ
2560
กลุ่มอาคารต่าง ๆ พร้อมระบบ
ปั๊มน�้ำ จ�ำนวน 25 ชุด
- ขุดลอกอ่างเก็บน�้ำภายในมหาวิทยาลัย
ขุดลอกอ่างเก็บน�้ำภายใน
9,860,000 ปีงบประมาณ
2560
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน  
84,318.63 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมขุดวางถังน�้ำใส
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 1                           324,999,999 ปีงบประมาณ
ก่อสร้างกลุ่มอาคาร   
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 2 หลังที่ 1
2558 - 2561
ที่พักบุคลากร
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 2 หลังที่ 2
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 3 หลังที่ 1                           
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 3 หลังที่ 2                          
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 4
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 5 หลังที่ 1
- อาคารที่พักบุคลากรแบบที่ 5 หลังที่ 2

ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
165

166
167

168

169
170
171

172

รายละเอียดโครงการ
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ตาราง แสดงรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)
ที่ ประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง
1 จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลทันตกรรม          
คณะทันตแพทยศาสตร์
2 ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
3 ก่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

รายละเอียดโครงการ
- อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
- อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
- อาคารต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF)

มูลค่างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ
(บาท)
ทีด่ �ำเนินการ
99,541,515 ปีงบประมาณ
2559 - 2561
29,389,000
37,500,000

ปีงบประมาณ
2561
ปีงบประมาณ
2561

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง)
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ระบบตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
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• ระบบตรวจสอบภานใน
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
สภามหาวิทยาลัยพะเยามีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 719/2560
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560 เป็นคณะกรรมการที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และกฎหมาย จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมภิบาล มีความเป็นอิสระและ
เทีย่ งธรรมในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้มกี ารบริหารความเสีย่ งและการจัดวางระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ น�ำ
ไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและหน่วยตรวจสอบ
ภายใน รวม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งแผนและผลการด�ำเนินการของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ทัง้ ในส่วนของการด�ำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และงานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ การตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�ำปี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงบการเงินและรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 5 ปีงบประมาณ รวมทั้งประเด็น
ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้รายงานความเห็นเป็นเงือ่ นไขไว้ในรายงานความเห็นของผูส้ อบบัญชีทมี่ ตี อ่ งบการเงิน สรุปประเด็นส�ำคัญได้
ดังนี้
		 1.1 วิทยาลัยการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงตามค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ 2102/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และที่ 3295/2560
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการฝากและถอนเงินของวิทยาลัยการจัดการ
รวมทัง้ การบันทึกรายการบัญชีและเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้และค่าใช้จา่ ย ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้รายงาน
ความเห็นเป็นเงือ่ นไขไว้ในรายงานความเห็นของผูส้ อบบัญชีทมี่ ตี อ่ งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุด 30 กันยายน 2555
และ 2556 ซึ่งท�ำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังได้พจิ ารณาและให้ขอ้ เสนอแนะฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาข้อมูลการรับจ่ายของวิทยาลัยการจัดการย้อนหลัง 3 ปี (2558 2560) แล้วเห็นว่า หากวิทยาลัยการจัดการไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา รายรับและรายจ่าย
จะมีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบริหารการใช้พื้นที่ของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อก่อให้
เกิดรายได้ให้มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากค่าเช่าพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นค่าใช้จา่ ยคงทีม่ อี ตั ราค่าเช่าต่อเดือนค่อนข้างสูง เพือ่ ความรอบคอบ
และถูกต้อง
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(2) มหาวิทยาลัยควรมีการก�ำหนดให้ วิทยาลัยการจัดการน�ำรายงานการเงินเสนอ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างสม�ำ่ เสมอทุกเดือน หรืออย่างน้อย ทุกไตรมาส เพือ่ ให้ทราบถึงความเคลือ่ นไหว
และสถานะทางการเงินของวิทยาลัยการจัดการ อันเป็นประโยชน์ในการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
เพื่อความรอบคอบและถูกต้อง
		 1.2 การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรณีที่มีข้อมูลอันส่งผลกระทบต่อข้อมูลในงบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้
กองคลัง ซึ่งเป็นเจ้าของงบการเงินด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะค�ำอธิบาย เชิงคุณภาพไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินให้ชัดเจนครบถ้วน เช่น สาเหตุและที่มาเกี่ยวกับเงื่อนไข ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ รายงาน
ความเห็นไว้ หรือตัวเลขเปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณที่มีจ�ำนวนแตกต่างกันมากอย่างมีนัยส�ำคัญ เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ใช้ประโยชน์และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่องบการเงิน
		 1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
              คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งควรจัดให้มีระเบียบหรือ
ข้อบังคับเป็นการเฉพาะ โดยก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการรับจ่ายเงิน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานและการบันทึก
รายการทางการเงิน รวมทั้งผู้รับผิดชอบด้านการเงิน อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ด�ำเนินการตรวจสอบบัญชี
เงินฝากธนาคารที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 2 บัญชี คือบัญชี
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 891-2-23409-4 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย) และบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 891-2-30606-2 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา
(การแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล หารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา)
		 1.4 สินค้าหรือวัสดุคงเหลือ
เป็นเงือ่ นไขทีผ่ สู้ อบบัญชีรายงานว่าไม่มขี อ้ มูลทางบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกรายการเคลือ่ นไหว และไม่สามารถ
ใช้วธิ กี ารตรวจสอบอืน่ เพือ่ ให้ทราบถึงปริมาณและมูลค่าทีถ่ กู ต้องได้อย่างเพียงพอ ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มมี ติและความเห็นเกีย่ วกับการควบคุม
ทรัพย์สินว่า ความมีอยู่จริงต้องตรงกับบัญชี ดังนั้น ควรก�ำหนดนโยบายในการควบคุมพัสดุให้ชัดเจน ระหว่าง
คณะหรือส่วนงานกับส่วนกลางว่ามีมาตรการควบคุมกันอย่างไร ทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ มูลทางบัญชีสะท้อนความมีอยูจ่ ริง
ของพัสดุได้ถูกต้องตรงกัน โดยควรให้มีการกระทบยอดกันระหว่างของจริงที่ตรวจนับได้จะต้องตรงกับข้อมูล
ทางบัญชีระหว่าง ฝ่ายพัสดุกับฝ่ายบัญชีของกองคลัง ทั้งปริมาณและราคาตามที่ปรากฎในบัญชีอย่างสม�่ำเสมอ
ต่อเนือ่ งและเป็นปัจจุบนั รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยนโยบายและมาตรการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ให้ชัดเจน เพื่อความรอบคอบและถูกต้อง

160

Final_AW_����������������������������� 2561.indd 160

1/11/2561 BE 11:09

2. การก�ำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน
                คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กำ� กับดูแลและสอบทานการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อันเป็นการเสริมสร้างระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
ในการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
		 2.1 การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นรายงานผลการตรวจสอบกิจกรรม/โครงการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
งบประมาณ 2561 จ�ำนวน 24 รายงาน รวม 21 หน่วยงาน ดังนี้
2.1.1 รายงานการตรวจสอบด้านการปฎิบตั งิ าน การเงินบัญชี และการปฎิบตั ติ ามระเบียบ ( Operational
Financial and Compliance Auditing ) จ�ำนวน 11 รายงาน ดังนี้
(1) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 6 รายงาน 3 หน่วยงาน คือ กองคลัง วิทยาลัย
การจัดการ และส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
                      
(2) กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 4 รายงาน 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์ ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม ศูนย์ภาษา และUP ริมกก
(3) โครงการบริการทางวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 1 โครงการ คือโครงการตรวจสอบและ
ก�ำหนดวิธีการซ่อมแซมวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปี 2557
                    2.1.2 รายงานการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและการปฏิบตั ติ ามระเบียบ (Management Financial
and Compliance Auditing) กิจกรรมการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมหอพัก จ�ำนวน 3 รายงาน 3 หน่วยงาน
คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
                    2.1.3 รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment )
ของหน่วยงานต่าง ๆ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 10 รายงาน 10 หน่วยงาน
		 2.2. การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิ ารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับการจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี 2562 รวมทั้งการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561 ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งงานตรวจสอบอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
		 2.3 การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน    เพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหาร และการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ตาม
แนวทางทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส รวมทัง้ มีระบบรายงานทางการเงินทีน่ า่ เชือ่ ถือ     เพือ่ เป็นกลไกในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
(2) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ทบทวนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพือ่ พิจารณาให้ความเห็น
เกีย่ วกับความเหมาะสมของอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ขอบเขต การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ความเป็นอิสระ
และเทีย่ งธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูต้ รวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐและมาตรฐานสากล เพื่อให้การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดการควบคุมและก�ำกับดูแลภายในที่ดีอย่างเป็นระบบ
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		 2.4 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะและส่วนงาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรและสรรหาผู้ทรงความรู้มาเป็น
วิทยากรในโครงการดังกล่าว ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาความรูด้ า้ นการตรวจสอบภายใน เรือ่ ง การเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจัดอบรม 2 วัน คือวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 ส�ำหรับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ส�ำหรับผู้บริหารหรือ
ผู้ก�ำกับดูแลงานพัสดุ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายและ
ตอบข้อซักถาม
(2) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
ความรับผิดทางละเมิดโดยจัดอบรม 1 วัน คือวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎา
บุณยสมิต อธิบดีอยั การ ส�ำนักงานวิชาการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และคุณอรรถพล ใหญ่สว่าง (อดีตอัยการ
สูงสุด) อัยการอาวุโส ส�ำนักงานวิชาการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม
(3) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ
โดยให้เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพือ่ รับใบประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ตามหลักสูตร
ของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐและมาตรฐานสากล
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3. เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
3.1 รายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ของคณะกรรมการ สอบทานฯ
ตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 739/2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีมติ
เห็นชอบและให้น�ำเสนอฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบทานตามรายงานผลการสอบทานการสอบทานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ ERP ต่อไป และ
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าควรด�ำเนินการทางวินัย        ตามสมควรแก่กรณีหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ผล
การด�ำเนินการเป็นที่สิ้นสุด
3.2 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน รวบรวมและศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็งและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ ตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาถึง
ความคล่องตัวในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในตามที่ก�ำหนดให้ชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรอบคอบ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเทีย่ งธรรม ตรงไปตรงมาปราศจากอคติและไม่มคี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ซึง่ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยด�ำรงไว้ซงึ่ ความโปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และได้รบั ความไว้วางใจ
จากผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลทั่วไปทุกภาคส่วน
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ภาพกิ
จ
กรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
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• ภาพกิจกรรม
• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุม
พญาง�ำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
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• พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินโดยรถยนต์พระทีน่ งั่ จากอาคารหอประชุม
พญาง�ำเมือง ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช บริเวณวงเวียนใกล้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ส�ำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าครึ่งของพระองค์จริง ความสูง 4.40 เมตร น�้ำหนักประมาณ 5 ตันครึ่ง เป็นแบบตอนที่พระองค์
ทรงหลั่งทักษิโณทกจากสุวรรณภิงคาร เพื่อประกาศอิสรภาพ ที่เมืองแครง ในเขตแดนพม่า โดยเน้นความสง่างาม ลักษณะ
ที่เข้มแข็ง และการทรงไว้ซึ่งการมีพระราชอ�ำนาจ ในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่
เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป
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• พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทัง้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะกรรมการ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ส�ำหรับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 9 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด สาขาวิชาแพทย์
แผนจีน สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร
และหลักเกณฑ์ทสี่ ภาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพก�ำหนด ตลอดทัง้ เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� การศึกษาวิจยั ด้วยเทคนิควิทยาทีห่ ลากหลาย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางให้บริการรักษาพยาบาลแก่
ประชาชนทั่วไป ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทางด้วยการจัดตั้งความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านดูแลผู้สูงอายุ ด้านโรค
หัวใจและหลอดเลือด ด้านโรคสมองและประสาท ด้านโรคมะเร็ง ฯลฯ
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสถานพยาบาลในเขตพื้นที่บริการ
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดล�ำปาง อันจะน�ำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ต่อไปในอนาคต
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• พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการด�ำเนินการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จ�ำลอง)
และเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561  
โดยมีวัตถุประสงค์จัดสร้างเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ได้เช่าสักการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยรายได้
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้วจะน�ำไปเป็นทุนตัง้ ต้นในการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และพัฒนา
บูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานทีป่ รึกษา ฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธี และมีพระเดชพระคุณพระราชวิทยาคม     (ครูบาสายทอง
กิตติปาโล) วัดท่าไม้แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด
อาวุธสีโล) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานดับเทียนชัย รวมถึงพระเกจิจากทั่วประเทศ เจริญภาวนา
อธิษฐานจิต 27 รูป อีกทั้งได้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร) ผู้แทน ผบ.มทบ.34
ผู้แทน ผบก.ภ.จว.พะเยา ผู้แทนหน่วยทหาร ต�ำรวจ ในพื้นที่ นายก อบจ.พะเยา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา
และใกล้เคียง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร นิสิต ม.พะเยา ผู้แทนฝ่ายปกครอง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน             
ฝ่ายท้องถิ่นประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมาก
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• ประเพณีเดินเข้า ม. ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยหน่วยกิจกรรมเวียง กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะกรรมการเวียงทั้ง 6 เวียง ร่วมกัน
จัดประเพณีเดินเข้า ม. ประจ�ำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีเดินเข้า ม. ประจ�ำปี 2561 และน�ำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้น�ำ
นิสิต ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนิสิตเวียงทั้ง 6 เวียง เดินเท้าเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับนิสิต
กว่า 5,000 คน ตามสังกัดเวียงทั้ง 6 เวียง โดยไม่แบ่งแยกคณะ สาขาวิชา เพื่อถวายเครื่องสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์
พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขบวนทีส่ วยงามและอลังการ ส�ำหรับประเพณีเดินเข้า ม. เป็นประเพณีทสี่ บื ต่อ
กันมาทุก ๆ ปี นับเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตเวียง รวมทั้งเป็น
การทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจของนิสิต ว่ามีความพยายามและแสดงความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเดินเข้า ม. ตลอด
ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เช่นเดียวกับการเรียนการศึกษาของหมู่มวลนิสิตปีที่หนึ่งในตลอดทั้งสี่ปีของนิสิตเอง รวมทั้ง
เป็นกิจกรรมที่ร่วมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของเหล่านิสิตในการพร้อมใจกันในการเดินขึ้นมหาวิทยาลัยไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย
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• ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประเพณีแห่ผ้าห่ม
พระธาตุจอมทอง โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเชียงราย ได้รบั เกียรติจาก นายวุฒชิ ยั เสาวโกมุท รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินค�ำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณก�ำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ผู้บริหารหน่วยงานราชการ
และเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ส�ำหรับประเพณี
การห่มผ้าพระธาตุมีการถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ชาวพุทธเชื่อกันว่าการน�ำผ้าขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น
เสมือนได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ นับเป็นมงคลสูงสุด
กุศลมากล้นพ้นประมาณ ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญจะน�ำพาให้พบ
แต่ความสุขความเจริญในชีวติ “ประเพณีแห่ผา้ ห่มพระธาตุจอมทอง”
ถือเป็นประเพณีทดี่ งี ามและเก่าแก่ของเมืองพะเยาได้รบั การหยิบยก
ขึ้นมาถือปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง
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“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
“Wisdom for Community Empowerment”
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• คณะผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2561
ที่ปรึกษา :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
นายวุฒิชัย ไชยรินค�ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ

ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดท�ำ :

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
ออกแบบและจัดพิมพ์โดย

พีอาร์ มีเดีย
200/5 หมู่ 8 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 / โทร. 08 6384 3869
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