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                      สารจากอธิการบดี

 รายงานประจ�าปี 2563 จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ผลกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยพะเยำ ในรอบปีงบประมำณ 2563 ภำยใต้
ปณิธำน “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
สร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

 ในปี 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำได้ย่ำงเข้ำสู่ปีที่สิบ ด้วยควำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง ในกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจทุก ๆ ด้ำน ได้แก่ 
1) สร้ำงและเสริมศักยภำพคน 2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 3) บริกำรวิชำกำร สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคม 4) ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือควำมเป็นไทย และ 5) บริหำรงำนทันสมัยด้วย
ธรรมำภบิำล (Good governance) และเรยีนรูเ้ปลีย่นแปลงร่วมกัน ผลกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวเกดิขึน้ได้ภำยใต้กำรผลกัดนั
และขบัเคลือ่นนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลยั และกำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน ตลอดจนควำมมุง่มัน่
และทุ่มเทในกำรท�ำงำนของผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมก้ำวหน้ำ
และประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย จนเกิดผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 

 ขอขอบคุณนำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และ
นิสิตของมหำวิทยำลัย ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงดียิ่ง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ มหำวิทยำลัยจะได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง เป็น “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ต่อไป

                                                                    (รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์)
                                                                           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ
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ประวัติอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ประวัติการศึกษา

 ๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์)
   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 ๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ วท.ม. (ชีวเคมี) มหำวิทยำลัยมหิดล 

 ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ Ph.D. (Biochemistry), Auburn 
   University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

 ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙

ประสบการณ์ด้านการบริหารและการท�างาน

 ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

 ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 ๒๕๕๓ - ๒๕๕๓ รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ

 ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ๒๕๔๗ - ๒๕๔๗ รักษำกำรคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ รักษำกำรคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ๒๕๓๙ - ๒๕๔๔ หัวหน้ำภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ๒๕๓๖ - ๒๕๔๔ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิทยบริกำรจังหวัดเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก

 ๒๕๓๓ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒ อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

    ๒๕๕๓ มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 ๒๕๕๐ ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช.)
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ประวัติความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยำยเขตกำรศึกษำไปยังส่วนภูมิภำคใน 11 จังหวัด 
คือ จังหวัดหนองคำย พะเยำ จันทบุรี แพร่ สุรำษฎร์ธำนี ตรัง สกลนคร กำญจนบุรี รำชบุรี ชุมพร และปรำจีนบุรี ตำมที่
ทบวงมหำวิทยำลัยเสนอ เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกำส
ทีท่รงครองสริริำชสมบตัคิรบ 50 ปี มหำวิทยำลยันเรศวรจงึได้จัดท�ำโครงกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศกึษำไปยงัส่วนภมิูภำค
(จังหวัดพะเยำ) ของมหำวิทยำลัยนเรศวร ขึ้นเพื่อสนองนโยบำยดังกล่ำว โดยใช้อำคำรเรียนของโรงเรียนพะเยำพิทยำคม
เป็นอำคำรเรียนชั่วครำว

 ต่อมำในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 ตุลำคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ชื่อว่ำ 
“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และได้ย้ำยมำจัดกำรศึกษำ ณ สถำนที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2542

 ต่อมำในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัยนเรศวร ครั้งที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ได้
มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเตรียม
ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลยัเอกเทศในอนำคตต่อไป หลงัจำกนัน้ในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกักำรร่ำงพระรำชบญัญตัิ
มหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2552

 ในวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2553 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2553 มหำวิทยำลัยพะเยำจึงได้แยกตัวออกจำกมหำวิทยำลัยนเรศวรเป็นมหำวิทยำลัย
เอกเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ

 ในปี 2563 เป็นปีที่มหำวิทยำลัยพะเยำครบรอบ 10 ปี ก้ำวสู่ควำมเป็นสำกลและกำรเปล่ียนแปลงเข้ำสู่
กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน
สู่สากล” (University for Community Innovation with International Standard)

 ปัจจุบันมหำวิทยำลัยพะเยำ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ มีพื้นที่ประมำณ 5,700 ไร่
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ตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

 ตรำสัญลักษณ์ประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขำว บนพื้นหลังรูปศิลำจำรึกยอดกลีบบัว 
สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขำมล้ำนนำ ด้ำนล่ำงของอักษรย่อ มีชื่อมหำวิทยำลัยพะเยำสีม่วง 
และชื่อภำษำอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขำวบนพื้นแถบโค้งสีทองตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ

“เปรียบได้ว่าเมืองพะเยา
เป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”

 1. กรอบพื้นหลังสีม่วง 

 รูปร่ำงอ้ำงอิงมำจำกหลักศิลำจำรึกในสมัยโบรำณ

ที่ค้นพบในเมืองพะเยำ ซ่ึงเมืองพะเยำเป็นแหล่งท่ีค้นพบ

หลักศิลำจำรึกมำกที่สุดในประเทศไทย
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 2. สัตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7) 
 สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำของ
ล้ำนนำ ยอดทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนส�ำหรับจุดบูชำ
พระพุทธเจ้ำ ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เช่นเดียวกับ
โต๊ะหมู่บูชำในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมำยถึงเขำสัตบริภัณฑ์
ทั้ง 7 ช้ัน ที่ล้อมรอบเขำพระสุเมรุ ศูนย์กลำงของจักรวำล 
ซึง่ยอดเขำพระสเุมร ุ        เป็นทีต่ัง้ของสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์ ทีป่ระทบั
ของพระอนิทรำธิรำชเจ้ำ และเป็นทีป่ระดษิฐำนพระเกศแก้วจฬุำมณี
(พระเกศำ) และพระเข้ียวแก้วของสมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ
ทกุ ๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้ำเป็นศูนย์กลำงจักรวำล 
สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทำงพุทธศำสนำ ยังเป็น
สัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุ
อรหัตผล 7 ประกำรหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง
พระธรรม หรือปัญญำรู้แจ้ง

“ เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขา

เป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข 
และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้”

 3. อักษรย่อ มพ.
 ย่อมำจำก “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยรูปแบบอ้ำงอิง
มำจำกตัวอักษรโบรำณที่จำรึกลงบนแผ่นศิลำจำรึกท่ีค้นพบใน
เมืองพะเยำ อักษรมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว แตกต่ำงจำกอักษร
ธรรมล้ำนนำและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่ำ

“ตัวอักษรฝักขามล้านนา”

 สีของมหาวิทยาลัย  / สีม่วง - ทอง
 สีม่วง มำจำก สีแดงที่หมำยถึงชำติ และสีน�้ำเงินที่หมำยถึงพระมหำกษัตริย์
 สีทอง หมำยถึง ปัญญำ ศำสนำและควำมรุ่งเรือง
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ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
 ฟ้ำมุ่ย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl) เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้ำ ลักษณะงดงำมโดดเด่นของฟ้ำมุ่ย 
ท�ำให้ถูกยกย่องว่ำเป็นกล้วยไม้ป่ำที่สวยงำมที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

 “เปรียบประดุจชื่อเสียงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก”
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ปรัชญา 

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

ปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
“Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล”
(University for Community Innovation with International Standard) 

 หมำยถงึ มหำวทิยำลยัพะเยำ เป็นมหำวทิยำลยัทีม่ชีือ่เสยีงระดบัสำกล ผลติก�ำลงัคนทีม่คีณุภำพและมมีำตรฐำน 
วิจัยและนวัตกรรม รักษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสำนควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรภำครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อชี้น�ำ และสร้ำงสรรค์ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนของชุมชน 
และสังคม บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล มีระบบประกันคุณภำพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมี
เป้ำหมำยในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ภำยในปี พ.ศ. 2567

พันธกิจ

 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 หมวด 1 มำตรำ 6 ได้ระบุให้มหำวิทยำลัยพะเยำ 

และด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและกำรเปลีย่นแปลงของบรบิทสงัคมไทยและสงัคมโลก มหำวทิยำลยัพะเยำต้องด�ำเนนิ
พันธกิจในกำรผลติก�ำลงัคนทีม่คีณุภำพและมำตรฐำน จดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นกำรพฒันำผูเ้รยีนทกุช่วงวยัแบบบรูณำกำรมผีลงำนวจิยั
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชำติ 
จึงด�ำเนินพันธกิจ 5 ด้ำน สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 ดังนี้

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท�าการสอนท�าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
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1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 ผลติบณัฑติทีมี่คณุภำพสงู มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีมำตรฐำนวิชำกำรและวชิำชพีรู้ทนัโลกทันเทคโนโลยี มคีวำมรู้
ภำษำองักฤษทีส่ือ่สำรได้ มทีกัษะทีส่นองตอบต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ รูร้อบ รูก้ว้ำง เข้ำใจ 
และเห็นคณุค่ำของตนเอง ผูอ้ืน่ สังคม ศลิปะและวฒันธรรม และธรรมชำติ ใส่ใจต่อควำมเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่ เรยีนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณธรรม พร้อมให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง
ทีม่คีณุค่ำของสงัคมไทยและสงัคมโลก ปรบัตวัได้ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำ มเีป้ำหมำยชวีติมทีกัษะกำรเป็นผูน้�ำ
และกำรท�ำงำนเป็นทีม รวมถึงทักษะ กำรจัดกำรและกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และอุตสำหกรรมใหม่ อำจำรย์มีคุณภำพกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 
(Professional Standard Framework, PSF) มแีนวควำมคิดและทักษะท่ีทันสมยั เปล่ียนแปลงกระบวนกำรจัดกำรศึกษำใหม่
ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และวิธเีรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะและกำรปฏิบติัร่วมกบัผูใ้ช้บณัฑติ มกีำรบรหิำรจัดกำรท่ีสร้ำงควำมเช่ือมัน่
กับผู้เรียนและควำมเช่ือถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบกำรศึกษำรองรับและตอบโจทย์พ้ืนท่ีในกำรยกระดับกำรศึกษำ 
ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้ำวสู่ควำมเป็นสำกลและนำนำชำติ
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2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 นอกเหนอืจำกบทบำทกำรสร้ำงคนให้มีทกัษะชีวติและวิชำชพี ตอบสนองควำมต้องกำรตลำดแรงงำนแล้ว กำรเป็น
สถำบันกำรศึกษำขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลำกรที่มีศักยภำพ (Talent and Skilled Human Resources) มหำวิทยำลัย
ต้องตระหนกัว่ำ งำนวจัิยเป็นรำกฐำนกำรขบัเคลือ่นกำรพัฒนำประเทศ กำรวจิยัเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่น�ำไปสูก่ำรถ่ำยทอด
และพัฒนำสร้ำงสรรค์ สร้ำงนวัตกรรมให้ก้ำวหน้ำและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภำคอุตสำหกรรม
ในเชิงพำณชิย์ สูก่ำรเตบิโตอย่ำงย่ังยนืของสงัคม ลดปัญหำควำมยำกจน ชมุชนเกดิควำมเข้มแขง็ และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของประเทศในเวทโีลก มหำวทิยำลัยพะเยำต้องส่งเสรมิบคุลำกรให้มีศักยภำพในด้ำนกำรวจัิยและนวตักรรม 
สนบัสนนุกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยัและนวตักรรม มกีำรติดตำมและกำรประเมนิผลเป็นระบบ
สร้ำงเครอืข่ำยนกัวจิยัระหว่ำงมหำวทิยำลยักบัองค์กรทัง้ภำยในและภำยนอก วจิยัและนวตักรรมทีค่รอบคลมุทัง้ด้ำนวทิยำศำสตร์
สุขภำพ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เน้นกำรวิจัยมุ่งเป้ำที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม 
และควำมต้องกำรของประเทศ (Demand side) ส่งเสรมิกำรเผยแพร่และกำรถ่ำยทอดผลงำนวจิยัและนวัตกรรม กำรน�ำไปใช้
ประโยชน์กับสังคม ด้วยกำรร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำรและภำคกำรเกษตรเพื่อประโยชน์
ทำงด้ำนเศรษฐกจิ สำมำรถพัฒนำยกระดบัรำยได้และเทคโนโลยขีองประเทศให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรเข้ำสู ่Thailand 4.0 
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3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำและแหล่งรวมองค์ควำมรู ้ในทุกสำขำท้ังด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และด้วยปณิธำนมุ่งมั่น 
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” มหำวิทยำลัยต้องค�ำนึงถึง
พันธกิจด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส�ำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหำวิทยำลัยต้องสำมำรถ
อยูร่่วมกบัชมุชนและสังคมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ ีและเป็นทีพ่ึง่ให้ชมุชนและสงัคม ยกระดบักำรศกึษำ สร้ำงรำยได้ ส่งเสรมิ       
สขุภำวะทีด่ ีและบรรเทำปัญหำควำมเดอืดร้อนของชุมชนและสังคมทีเ่กดิขึน้ เพือ่คณุภำพชวีติท่ีดขีึน้ สงัคมมคีวำมเข้มแขง็ 
มั่นคง หลุดพ้นจำกควำมแตกต่ำงและเหลื่อมล�้ำ เกิดสังคมควำมสุข
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4. ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

 กำรด�ำรงไว้ซึง่ศิลปะและวัฒนธรรมของชำต ิเป็นสิง่ทีค่นไทยทกุคนต้องตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัเพือ่เสรมิสร้ำง
ควำมเป็นชำติและกำรเป็นเอกลักษณ์ของชำติ กำรท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน สร้ำงสรรค์และพัฒนำศิลปะและ
วฒันธรรม เป็นภำรกจิเพือ่อนรุกัษ์ภมูปัิญญำและสมบตัขิองประเทศชำต ิมหำวทิยำลยัพะเยำตัง้อยูใ่นพืน้ทีศ่ลิปวฒันธรรม
ล้ำนนำที่สวยงำมและมีควำมเป็นเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน (University engagement) 
เพื่อกำรท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน สร้ำงสรรค์ สร้ำงจิตส�ำนึกปลูกฝังค่ำนิยม และภำคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงำม
ของประเพณแีละศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ทีพ่งึประสงค์ให้กบันสิติและบคุลำกร รวมถงึกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั กำรเช่ือมโยงกลมกลืนกบัธรรมชำติและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม กำรพัฒนำ
ประยุกต์ กำรใช้ประโยชน์เชิงสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

 มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศก�ำหนดในกำรบริหำรคน บริหำรงำน ด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ เพื่อเป้ำหมำยองค์กรท่ีดีมีคุณภำพและประโยชน์สุขของบุคลำกรมีระบบและกลไกควบคุมกำรบริหำรงำน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภำพของบุคลำกร ทั้งผู้บริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกร
สำยสนับสนุนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลำกรมี Mindset 
ของกำรท�ำงำนและกำรบริหำรร่วมกัน และมีภำวะควำมเป็นผู้น�ำ (Leadership) และผู้ตำมในโลกใหม่ เปิดโอกำสให้
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมส่ีวนร่วมรบัรูแ้ละแสดงควำมคิดเห็นในกำรด�ำเนนิงำน เพ่ือกระบวนกำรมส่ีวนร่วม สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ในนโยบำย และเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนในพันธกิจต่ำง ๆ กระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ผู้บริหำรทุกระดับต้องมี
วิสัยทัศน์ (Vision) มีควำมมุ่งมั่น และต้องเห็นภำพและทิศทำงในระยะยำว (Visionary) ด้วยหลักกำรท�ำงำนร่วมกัน
“สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลำกร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ำ ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนำ
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสร้ำงระบบกำรบริหำรบนพื้นฐำนข้อมูลทีน่ำเชื่อถือและมีกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

 เพื่อกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบำยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
มหำวทิยำลยัพะเยำ จงึมุง่เน้นสร้ำงควำมเข้มแขง็ของสงัคมด้วยกำรเตรยีมคนไทยท่ีมคุีณภำพในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมทัีกษะชวิีต
และทกัษะวชิำชพีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสำมำรถท�ำงำนเพือ่ด�ำรงชพีและช่วยเหลอืสงัคม พร้อมปรบัตวั
อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และกำรส่งเสริมกำรปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐำนนวัตกรรม เพื่อกำรแข่งขัน
ของประเทศ ในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” 
ให้เกิดพลงัควำมสำมคัค ีร่วมสร้ำงแต่สิง่ท่ีด ีอนัจะน�ำมำซ่ึงชือ่เสยีง กำรยอมรบัของชมุชน สงัคมประเทศชำต ิและนำนำชำติ 
ด้วยยุทธศำสตร์หลัก 6 ด้ำน ได้แก่ 

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น�าทางด้านวิชาการ
 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

(1.1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1. บัณฑิตมีคุณภำพ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
  อุตสำหกรรมอนำคต (New S - Curve)

 2. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ

กลยุทธ์
 1. ให้โอกำส สนับสนุนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - long Learning)
 2. พัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
 3. จดักำรศกึษำทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์กำรเรยีนรู ้(Outcome - Based Education) และทกัษะกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง 
 4. พัฒนำอำจำรย์ตำมกรอบมำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพ มหำวิทยำลัยพะเยำ UP - Professional Standard 
  Frameworks (UP - PSF)
 5. ใช้ระบบประกันคุณภำพหลักสูตร เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำรหลักสูตร
 6. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ ด้วยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ EdPEx
 7. นิสิตมีคุณภำพชีวิตตำมศักยภำพ (Wellness and Happiness)

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น�าทางด้านวิชาการ

(2.1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1) ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ
 2) ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

 1. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพสูงด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม
 3. กำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

(3.1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1) ชุมชนและสังคมมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Life)

กลยุทธ์

 1. จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning space) และส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิด
  เศรษฐกิจพอเพียง และรองรับสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society)
 2. น�ำควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพ งำนวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชน (Professional - Community
  Engagement)
 3. บริกำรทำงด้ำนสุขภำพและสำธำรณสุข (Community Health Care)
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(4) ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การเสรมิสร้างและส่งเสรมิการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม ให้ยัง่ยนื

(4.1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

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

กลยุทธ์

 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นและพัฒนำสู่สำกล
 2. สร้ำงควำมตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังควำมเป็นไทย (Thainess)
 3. พัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise)

(5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

(5.1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1. มหำวิทยำลัยพะเยำมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

กลยุทธ์

 1. จดัระบบ กลไก และสิง่แวดล้อม สนบัสนนุทกุพนัธกจิให้เป็นสำกล เพือ่รองรบักำรก้ำวสู่นำนำชำตเิพือ่ให้นสิติ
  และบุคลำกร ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อม และ
  อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
 2. ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
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(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

(6.1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1. บุคลำกรมีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดีและมีควำมภูมิใจในองค์กร
 2. มหำวิทยำลัยพะเยำ มีกำรบริหำรงำนที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสตรวจสอบได้

กลยุทธ์

 1. พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 2. พัฒนำกำรสื่อสำรองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรวิเครำะห์ต้นทุนด�ำเนินกำรที่ดี
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
 5.  พัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำวะที่ดี (Green and Clean University)
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิกำรบดี

อธิการบดี President

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

รองอธิการบดี Vice President
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลังและสื่อสำรองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

รองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

 ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�า

รองอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต

รองอธิการบดี Vice President
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นายประฐมพงษ์ ทองรอด

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกฎหมำยและทรัพย์สิน

รองอธิการบดี Vice President

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 

คณบดีคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

คณบดี Dean
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ด�ารงวิริยะนุภาพ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

ผู้รักษำกำรแทนคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์

คณบดี Dean
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้รักษำกำรแทนคณบดีคณะแพทยศำสตร์

คณบดี Dean

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว  

คณบดีคณะเภสัชศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี

คณบดีคณะสหเวชศำสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ   

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 

คณบดีคณะนิติศำสตร์

คณบดี Dean
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศำสตร์

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์

คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 

คณบดี Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ผู้รักษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยำลัยกำรศึกษำ
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รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์
และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ

รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขตเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ผู้อ�านวยการ Director
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นางจารุวรรณ  โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น�้าเงิน จันทรมณี

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี Assistant to the President

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิกำรบดี
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นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี Assistant to the President
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ผู้อ�านวยการกองสังกัดส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

1. นำยพลรบ สวัสดี    ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. นำยพิเชษฐ ถูกจิตร    รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต
3. นำงณัฐธิดำ ชำวน่ำน   ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง
4. นำยอำนนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยพะเยำ
5. นำงสำวปวีณำ จันทร์วิจิตร   ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
6. นำยสมทบ เหล็กสิงห์   ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
7. นำยจีระวัฒน์ หมั่นงำน   ผู้อ�ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่
8. นำงกฤษณำ แปงณีวงค์   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
9. นำงสำวปริญำพร สันตะจิตต์  รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้
10. นำงสำวกัลวรำ ภูมิลำ   ผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ
11. นำงสำวอัญชลี เทียมคีรี   รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรงำนวิจัย
12. นำงสำวอ�ำนวยพร ขัติวงศ์   ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำคุณภำพนิสิตและนิสิตพิกำร
13. นำงสำวฐิติพร มณีจันสุข   รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน

ผู้อ�านวยการ Director

1 2 3
4

5 6 7

8 9 10 11 12 13
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โครงสร้างการบริหารงาน
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รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

1. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

2. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ   อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นำยวีระ โรจน์พจนรัตน์   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ศ.ดร.ศิริชัย กำญจนวำสี   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นำยนคร ศิลปอำชำ   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์    กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นำยแพทย์ธวัช สุนทรำจำรย์   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

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

11. นำยสมชำย เบญจรงคกุล   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

12. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์       กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

14. ดร.สมเกียรติ ชอบผล   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นำยเลอศักดิ์ จุลเทศ   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

16. ดร.ณรงค์ ตนำนุวัฒน์   ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ

17. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

18. ผศ.ดร.ดำว เวียงค�ำ   ประธำนสภำพนักงำน

19. รศ.กันย์กัญญำ ใจกำรวงค์สกุล  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทคณำจำรย์ประจ�ำ

20. ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทคณำจำรย์ประจ�ำ

21. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

22. ผศ.ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ  ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

23. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย   ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

24. นำยประฐมพงษ์ ทองรอด     ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
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รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

• คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1. รศ.ดร.สุภกร   พงศบำงโพธิ์  ประธำนกรรมกำร
 อธิกำรบดี

2. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและสำรสนเทศ

3. รศ.ดร.เสมอ  ถำน้อย     กรรมกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

4. ผศ.ดร.ชลธิดำ  เทพหินลัพ       กรรมกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

5. ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�ำ   กรรมกำร  
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต

6. ผศ.ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์  กรรมกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

7. นำยประฐมพงษ์ ทองรอด   กรรมกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกฎหมำยและทรัพย์สิน

8. ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้ำงำม  กรรมกำร 
 คณบดีคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

9. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมกำร
 ผู้รักษำกำรแทนคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์

10. ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ    กรรมกำร
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

11. รศ.ดร.พรรณรำยรัตน์ ศรีไชยรัตน์  กรรมกำร
 คณบดีคณะนิติศำสตร์

12. ผศ.ดร.ปะรำลี โอภำสนันท์  กรรมกำร
 คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์

13. ผศ.ดร.ชลธิดำ  เทพหินลัพ  กรรมกำร
 ผู้รักษำกำรแทนคณบดีคณะแพทยศำสตร์

14. รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธำชำติ   กรรมกำร 
 คณบดีคณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม

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

16. รศ.พรรณยุพำ  นพรัก   กรรมกำร 
 คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

17. ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ  กรรมกำร
 คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์
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รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

• คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

18. รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์   กรรมกำร
 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์

19. ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสำนพันธ์  กรรมกำร
 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

20. รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด�ำรงวิริยะนุภำพ   กรรมกำร
 คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

21. ผศ.ดร.จิตติมำ กำวีระ    กรรมกำร
 คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 

22. รศ.จันทนี เพชรำนนท์   กรรมกำร
 คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

23. ผศ.ดร.ยุทธนำ หมั่นดี     กรรมกำร
 คณบดีคณะสหเวชศำสตร์

24. ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  กรรมกำร
 ผู้รักษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร 

25. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก   กรรมกำร
 คณบดีวิทยำลัยกำรศึกษำ

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

27. รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย     กรรมกำร
 ผูร้กัษำกำรแทนผูอ้�ำนวยกำรศนูย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลยัพะเยำ

28. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  กรรมกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

29. รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตำ      กรรมกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำเขตเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ

30. รศ.ปรียำนันท์ แสนโภชน์   กรรมกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

31. นำงกฤษณำ แปงณีวงค์   กรรมกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

32. นำยอำนนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด           กรรมกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

33. รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

34. นำงณัฐธิดำ ชำวน่ำน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง

35. นำงกัลวรำ ภูมิลำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ
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รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

• คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา

1. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์  ประธำนกรรมกำร
 อธิกำรบดี

2. พันต�ำรวจเอกคะนอง ไข่ทำ  กรรมกำร
     ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นำยจ�ำรัส อินต๊ะ    กรรมกำร
     ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและสำรสนเทศ

5. ผศ.ดร.ชลธิดำ  เทพหินลัพ       กรรมกำร
     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

6. ดร.พรเทพ โรจนวสุ    กรรมกำร
     คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

7. ผศ.ดร.ยุทธนำ หมั่นดี     กรรมกำร
     คณบดีคณะสหเวชศำสตร์

8.  รศ.พรรณยุพำ  นพรัก   กรรมกำร  
 คณบดีคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

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

10.  รศ.ดร.เสมอ  ถำน้อย     กรรมกำรและเลขำนุกำร
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

11.  นำยสมทบ เหล็กสิงห์   ผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

• คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

1. รศ.ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์  ประธำนกรรมกำร

2. นำยนรชัย ศรีพิมล   กรรมกำร

3.  รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง   กรรมกำร

4.  ผศ.ดร.จิตติมำ กำวีระ   กรรมกำร

5.  รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธำชำติ   กรรมกำร

6.  ผศ.ดร.ปะรำลี โอภำสนันท์  กรรมกำร

7.  รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  กรรมกำร

8.  รศ.ดร.เสมอ ถำน้อย   กรรมกำร

9.  ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร

10.  นำงอังคณำ ปำนเทือก   ผู้ช่วยเลขำนุกำร

11.  นำงสำวปวีณำ จันทร์วิจิตร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ผลการด�าเนินงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
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 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 • ด้านการจัดการศึกษา

 มหำวทิยำลยัพะเยำ มภีำรกจิหลกัทีต้่องท�ำกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ทกุระดบั ให้สอดคล้องกบักรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (Thai Qualification Framework for  Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้น
กำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทำงปัญญำ มีทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล มีควำมรับผิดชอบ 
มีควำมรู้ มีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมของอำจำรย์ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำมำตรฐำนทำงวิชำกำรด้วย 
กำรจดักำรศกึษำในอนำคตมองว่ำจะต้องหำวธิกีำรและรปูแบบทีห่ลำกหลำยยิง่ข้ึน ดงันัน้ จงึต้องสนบัสนนุกำรจดักำรศกึษำ
ต่อเนือ่งให้ครอบคลมุทัง้กลุ่มเป้ำหมำยก่อนเข้ำสูต่ลำดแรงงำนและกลุ่มเป้ำหมำยในตลำดแรงงำน ซึง่จะต้องปรบัปรงุรปูแบบ
และวิธกีำรสอน รวมทัง้เนือ้หำสำระให้เท่ำทนักำรพฒันำทำงวิชำกำร และวชิำชีพในสำขำวิชำต่ำง ๆ ด้วย มุง่กระจำยโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำชนในภูมิภำค โดยเฉพำะภำคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยำ แพร่ 
น่ำน ล�ำพูน เชียงใหม่ ล�ำปำง เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และกำรรับตรง (Quota) 17 จังหวัดภำคเหนือ (ภำคเหนือตอนบน 
8 จังหวัด และภำคเหนือตอนล่ำง 9 จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ อุทัยธำนี และเพชรบูรณ์)

 มหำวิทยำลัย มีกำรพัฒนำหลักสูตรโดยจัดกำรศึกษำแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับปริญญำตรี 
ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก ซึ่งมีวิธีกำรคัดเลือกนิสิตเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยในแต่ละระดับ ดังนี้

 1. ระดับปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัพะเยำ เปิดรบันสิิตระบบกำรรบัเข้ำศกึษำระบบ TCAS หรอื Thai University 
Central Admission System ได้ก�ำหนดกำรรับสมัครทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้

  รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงำน (Portfolio) 

  รอบที่ 2 โควตำ (Quota)

  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2)

  รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 2. ระดับปริญญำโท มหำวิทยำลัยพะเยำ เปิดรับผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี โดยระดับปริญญำโท แผน ก 
เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ ใช้เวลำเรียนเวลำรำชกำร (จันทร์ - ศุกร์) และระดับปริญญำโท 
แผน ข เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรศึกษำงำนรำยวิชำ โดยไม่ต้องท�ำวิทยำนิพนธ์แต่ต้องมีกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
ใช้เวลำเรียนนอกรำชกำร (เสำร์ - อำทิตย์)  

 3. ระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยพะเยำ เปิดรับผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท โดยระดับปริญญำเอก 
แบบ 1.1 เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ และระดับปริญญำเอก 
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 เป็นแผนกำรศกึษำทีเ่น้นกำรท�ำวจิยั โดยมกีำรท�ำวทิยำนพินธ์ทีม่คีณุภำพสงู และศกึษำงำนรำยวชิำ
เพิ่มเติม
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 ในปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีจ�ำนวนนิสิตทั้งหมด 18,650 คน แบ่งเป็น นิสิตระดับปริญญำตรี 
จ�ำนวน 17,722 คน นิสิตระดับปริญญำตรีควบโท จ�ำนวน 63 คน นิสิตระดับปริญญำโท จ�ำนวน 637 คน และ
นิสิตระดับปริญญำเอก จ�ำนวน 228 คน สำมำรถจ�ำแนกได้ ดังนี้
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กลุ่มสาขา/คณะ
ปริญญา

ตรี
รวม

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

ปริญญาตรี
ควบโท

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

• คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

• คณะวิทยำศำสตร์

• คณะวิศวกรรมศำสตร์

• คณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• คณะพยำบำลศำสตร์

• คณะแพทยศำสตร์

• คณะเภสัชศำสตร์

• คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

• คณะสหเวชศำสตร์

• คณะทันตแพทยศำสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

• คณะนิติศำสตร์

• คณะบริหำรธุรกิจและนิเทศศำสตร์

• คณะศิลปศำสตร์

• คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

• วิทยำลัยกำรศึกษำ

• คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

• วิทยำเขตเชียงรำย

• วิทยำลัยกำรจัดกำร

รวม

3,466

479

1,142

405

1,281

159

5,112

454

2,507

625

864

535

127

9,144

1,282

2,093

1,350

518

2,712

1,174

15

-

17,722

63

6

-

8

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

129

45

26

7

23

28

51

1

50

-

-

-

-

457

31

29

45

-

117

28

150

57

637

31

-

-

8

3

20

-

-

-

-

-

-

-

197

-

15

51

-

41

-

-

90

228

3,689

530

1,168

428

1,307

256

5,163

455

2,557

625

864

535

127

9,798

1,313

2,137

1,446

518

2,870

1,202

165

147

18,650

จ�านวนนิสิต ปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มสาขาและระดับการศึกษา
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การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น

 ในปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยได้สนับสนุนให้คณะด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรระยะสั้น (Non - degree ) 
เพื่อเป็นกำร Re - skill และ Up - skill ให้กับนิสิตในมหำวิทยำลัยและบุคคลภำยนอก ที่สนใจรวมจ�ำนวน 38 หลักสูตร 
โดยแบ่งเป็น 6 ด้ำน ดังนี้

 1. Smart Agriculture 5 หลักสูตร

 2. Entrepreneurship 17 หลักสูตร

 3. Tourism/Service 2 หลักสูตร

 4. Language literacy 3 หลักสูตร

 5. Digital literacy 5 หลักสูตร

 6. Professional Knowledge 6 หลักสูตร

 ผู้เรียนสำมำรถสะสมผลกำรเรียนรู้ และน�ำไปเทียบโอนกับรำยวิชำที่มีเนื้อหำสอดคล้องกันได้  

ด้านการจัดการศึกษา
ในลักษณะอื่น

หลักสูตร

Smart Agriculture
 
 
 
 

Entrepreneurship

1. เกษตรพันธุ์ใหม่ : กำรผลิตโคขุนแม่นย�ำ

2. กำรบริหำรจัดกำรน�้ำโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน

3. นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตรสู่ Smart Farming 

4. โครงกำรผลิต “นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)”

5. กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของกลุ่มอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรแบบบูรณำกำร

1. เสริมพลังผู้ประกอบกำรยุคใหม่

2. Versatile Pubic Entrepreneur for Innovative Local Governance 

3. กำรคิดเชิงออกแบบ

4. แนวคิดกำรท�ำธุรกิจสตำร์ทอัพ

5. กำรพัฒนำบุคลิกภำพส�ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่

6. กำรเงินส�ำหรับผู้ประกอบกำร

7. กำรพัฒนำทักษะทำงอำรมณ์ส�ำหรับผู้ประกอบกำรและพลเมืองในศตวรรษที่ 21

8. กฎหมำยที่ผู้ประกอบกำรควรรู้

9. กำรเข้ำใจข้อมูลเชิงลึกและกำรก�ำหนดปัญหำสังคม

10. นวัตกรรมเพื่อสังคม

11. ธุรกิจเพื่อสังคม

12. ท้องถิ่นกับเทคโนโลยี

13. กิจกรรมกำรใช้ชีวิตสร้ำงสรรค์

14. อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส�ำหรับผู้เริ่มต้น

15. กำรสร้ำงสรรค์สื่อวีดีโอออนไลน์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์

16. กำรสร้ำงสรรค์สื่ออินโฟกรำฟิกเพื่อกำรน�ำเสนอ

17. กำรสร้ำงต้นแบบโปรแกรมเพื่อประสบกำรณ์ที่ดีของผู้ใช้
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ด้านการจัดการศึกษา
ในลักษณะอื่น

ประเด็นการด�าเนินงาน

หลักสูตร

ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 

Digital literacy 
 
 
 
 

Professional 
Knowledge

1. กำรจัดกำรเชิงนิเวศเพื่อกำรท่องเที่ยวชุมชน

2. กำรจัดกำร MICE&EVENTS

1. กำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

2. ภำษำญี่ปุ่นเพื่อเทคโนโลยียำนยนต์สมัยใหม่เบื้องต้น

3. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรโรงแรม

1. เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์

2. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล

3. กำรประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

5. กำรพัฒนำเครื่องมือส�ำรวจข้อมูลภำคสนำมและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

 ด้วย AppSheet และ Power Bi

1. กำรวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบำยทำงสุขภำพ

2. กำรอบรมวิชำชีพกำรออกแบบระบบปรับอำกำศ

3. กำรวำดภำพพืชพันธุ์ด้วยสีน�้ำขั้นพื้นฐำน

4. นำฎศิลป์ไทยขั้นพื้นฐำน

5. ดนตรีสำกลปฏิบัติ

6. ภำพพิมพ์แกะไม้

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

 มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสหกิจศึกษำ (Cooperative Education) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2554 เริ่มจำกนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ เข้ำร่วมจ�ำนวน 6 คน และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ในปีกำรศึกษำ 
2562 มีหลักสูตรเข้ำร่วม 52 หลักสูตร จำก 11 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ 
คณะเภสัชศำสตร์ คณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม คณะบริหำรธุรกิจและนิเทศศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตร์ และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 

1. หลักสูตรสหกิจศึกษำ

2. นิสิตสหกิจศึกษำ

3. องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมจัดท�ำสหกิจศึกษำ (สถำนประกอบกำร)

4. อำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ

52 หลักสูตร

495 คน

156 แห่ง

31 คน

Tourism/Service

Language literacy
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 ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานสหกิจศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ 
ที่จัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. โครงกำรปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมนิสิตสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ

 2. โครงกำรแนะแนวสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ ครั้งที่ 1/2563

 3. โครงกำรอบรมเตรยีมควำมพร้อมนสิติสหกจิศกึษำ และโครงกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของนสิติ เพือ่ส่งเสรมิ
  กำรปฏิบัติสหกิจศึกษำของนิสิต ระดับคณะ/วิทยำลัย จ�ำนวนมำกกว่ำ 45 โครงกำร
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• โครงกำรปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมนิสิตสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ

• โครงกำรแนะแนวสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ ครั้งที่ 1/2563
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 นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรสหกิจศึกษำ โดยมีกำรมอบรำงวัลให้กับนิสิต
สหกิจศึกษำดีเด่น และอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตสหกิจศึกษำดีเด่นในระดับมหำวิทยำลัย ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 ได้มี
กำรคัดเลือกและมอบรำงวัลดังกล่ำว ดังต่อไปนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รางวัลที่ 1 : นำงสำวบุญญิสำ แสงน้อย 
 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 ผลงาน เรือ่ง กำรอ่ำนแปลตคีวำมและวเิครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ เพ่ือพิสจูน์สทิธกิำรครอบครองท่ีดินของบคุคล
 ในเขตทีด่นิของรัฐ
 สถำนประกอบกำร กองแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.)

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นิติ เอี่ยมชื่น

 รางวัลที่ 2 : นำงสำวกมลวรรณ บุตรไทย และนำงสำวชลนิกำนต์ สิทธิพรม
 คณะแพทยศำสตร์

 ผลงาน เรื่อง โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรเข้ำสู ่ มอก. 2677 - 2558 

 ในบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
 สถำนประกอบกำร บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

 รางวัลที่ 3 : นำงสำวทัศนีย์ สีแสง
 คณะเภสัชศำสตร์

 ผลงาน เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและขยำยกลุ่ม

 ให้แก่อุตสำหกรรม
 สถำนประกอบกำร บริษัท กิฟฟำรีน สกำยไลน์ แลบบอรำทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด

 อาจารย์ที่ปรึกษา อำจำรย์จิณัฐข์ดำ เอ็งสุวรรณ์ และ ดร.ลภัสรดำ มุ่งหมำย

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

 รางวัลที่ 1 : นำงสำวกิติพร ปำนำ และนำงสำวพัชรินทร์ บุญวงค์
 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

 ผลงาน เรือ่ง กำรพฒันำสำรสนเทศด้ำนทนุชุมชนสูก่ำรพฒันำท้องถิน่ ต�ำบลแม่สรวย อ�ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย
 สถำนประกอบกำร สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) ส�ำนักงำนภำคเหนือ

 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนตรำ พงษ์นิล

 รางวัลที่ 2 : นำงสำวปำรนันท์สร จีรำโรจน์นิธิ
 คณะศิลปศำสตร์

 ผลงาน เรื่อง กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและควำมพึงพอใจต่อสื่อกำรสอนเชิงมัลติมีเดีย

 เรือ่ง กำรกรอกแบบรำยกำรกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทยของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่4 โรงเรียนวดับวรนเิวศ
 สถำนประกอบกำร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ำกัด

 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรำ เอกประเสริฐ
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ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

 รางวัลที่ 1 : นำงสำวกุลธีรำ ตำมูล และนำงสำวเตชินี ใจอยู่
 คณะวิทยำศำสตร์

 ผลงาน เรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรขัดผิวส�ำหรับเครื่องประดับเงินเพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลิตเครื่องขัด

 ด้วยไฟฟ้ำในอุตสำหกรรมเครื่องประดับ
 สถำนประกอบกำร บริษัท โอลด์มูน จ�ำกัด

 อาจารย์ที่ปรึกษา อำจำรย์มนัส ใจมะสิทธิ์

 รางวัลที่ 2 
 1. นำงสำวพัชรีวรรณ เบ้ำค�ำ และนำงสำวพิมพ์พักตร์ เสนพรม
 คณะเภสัชศำสตร์

 ผลงาน เรื่อง นวัตกรรมกำรผลิตสีย้อมผมเพื่อลดต้นทุนของกำรผลิตในอุตสำหกรรม
 สถำนประกอบกำร บริษัท โมเดิร์นคำส อินเตอร์เนชั่นเนล คอสเมติคส์

 อาจารย์ที่ปรึกษา : อำจำรย์วีรยำ ปรีดำลิขิต และอำจำรย์รณิศ เจริญจิตติชัย

 2. นำงสำวณิชกำนต์ แก้วมำ และนำยวสันต์ สีแสน
 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 ผลงาน เรื่อง ระบบจัดกำรแม่บ้ำน (Maid Management System)
 สถำนประกอบกำร บริษัท โอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

 อาจารย์ที่ปรึกษา : อำจำรย์เกียรติกุล สุขสมสถำน

 รางวัลที่ 3 : นำงสำวเกศกนก ไชยโย นำงสำวอำทิตยำ เขียวสะอำด และนำยอนุวัต วังวล
 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

 ผลงาน เรือ่ง โครงกำรส่งเสรมิกำรต่อยอดตลำดสนิค้ำด้วยกำรออกแบบผลติภณัฑ์และกำรสร้ำงตลำดออนไลน์ 
 พื้นที่ 29 หมู่บ้ำน ในโครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ จังหวัดเชียงรำย
 สถำนประกอบกำร มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระรำชูปถัมภ์ (พื้นที่ทรงงำน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 อาจารย์ที่ปรึกษา อำจำรย์สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
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 ในปี พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ส่งผลงำนนิสิตสหกิจศึกษำดีเด่นดังกล่ำว เข้ำร่วมประกวดผลงำน
สหกิจศึกษำดีเด่น ระดับเครือข่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำสหกิจศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำภำคเหนือตอนบน นอกจำกนี้ 
ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธำนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศำสตร์ 
ได้รับรำงวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทผลงำน: คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำดีเด่น ระดับเครือข่ำยฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 
และเป็นตัวแทนเครือข่ำยฯ เข้ำร่วมกำรประกวดผลงำนระดับชำติต่อไป

การจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
( Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE )

 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีนโยบำยให้หลักสูตรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลักษณะร่วมผลิตระหว่ำง
มหำวทิยำลยัและหน่วยงำนภำยนอก ( Cooperative and Work Integrated Education หรอื CWIE ) โดยในปีทีผ่่ำนมำ
มีกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะดังกล่ำวทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบไปด้วย

 1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ คณะบริหำรธุรกิจและนิเทศศำสตร์ ภำยใต้โครงกำร
ควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนำบัณฑิตพรีเมี่ยม 

 2. หลกัสตูรบรหิำรธรุกจิบัณฑติ สำขำวิชำกำรตลำด คณะบรหิำรธุรกจิและนิเทศศำสตร์ ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอื
ภำครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนำบัณฑิตพรีเมี่ยม 

 ทั้ง 2 หลักสูตร เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) กับคณะบริหำรธุรกิจและ
นเิทศศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ เพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำสูม่ำตรฐำนสำกลและกำรร่วมจดักำรควำมรู ้ และฝึกงำน
ในสถำนประกอบกำร เพ่ือผลติบณัฑติให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของธรุกจิด้ำนกำรค้ำปลกี ตรงตำมควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน
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 3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ภำยใต้โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ที่ก�ำลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภำคกำรผลิตตำมนโยบำยกำรปฏิรูป
อุดมศึกษำไทย เป็นหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงมหำวิทยำลัยและสถำนประกอบกำร เพ่ือกำรผลิตบัณฑิต
ให้ตอบสนองภำคอุตสำหกรรมดิจิทัล

 4. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมสำธำรณะ คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ภำยใต้บนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือในกจิกรรมตำมหลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรบัณฑติ (สำขำกำรจดักำรนวตักรรมสำธำรณะ) 
เป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนระหว่ำงมหำวทิยำลัยและหน่วยงำนรำชกำรจงัหวดัพะเยำ ตกลงมคีวำมเหน็พร้อมทีจ่ะร่วมให้
ควำมรู้และฝึกประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจริงให้แก่นิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรร่วมมือคือ เพ่ือให้นิสิตช้ันปีท่ี 3 
ได้เข้ำร่วมฝึกปฏบิตัใินกิจกรรมโครงกำรของหน่วยงำนและได้เรยีนรูผ่้ำนกำรท�ำงำนในภำคปฏบิตังิำนรำชกำร ณ ศำลำกลำง
จังหวัดพะเยำ 

UP-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีนโยบำยและแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3 องค์ประกอบ ได้แก่   องค์ควำมรู้ (ต้องรู้) 
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ (ต้องท�ำ) และคุณค่ำ (ต้องสร้ำงคุณค่ำ) โดยได้ออก
ประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง มำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพ มหำวิทยำลัย
พะเยำ พ.ศ. 2562 ประกำศมหำวทิยำลยัพะเยำ เรือ่ง กำรประเมินระดบัอำจำรย์
มืออำชีพ มหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2562 และประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ 
เรือ่ง กำรประเมนิระดับอำจำรย์มอือำชีพ มหำวทิยำลัยพะเยำ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 

เพื่อเป็นกำรก�ำหนดรำยละเอียด ข้ันตอน วิธีกำร หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรประเมินระดับอำจำรย์มืออำชีพ 
มหำวทิยำลยัพะเยำ อนัเป็นกระบวนกำรกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรพฒันำอำจำรย์ด้ำนกำรสอน ให้อำจำรย์พัฒนำตนเอง 
ด้วยกรอบมำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพ สอดคล้องกับแนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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 ในปีพทุธศกัรำช 2563 มหำวทิยำลยัพะเยำ ได้ประเมนิระดบัอำจำรย์มอือำชีพ มหำวิทยำลยัพะเยำ จ�ำนวนทัง้สิน้ 
18 ท่ำน โดยมำจำก 10 คณะ 1 วิทยำลัย ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย
จ�านวน (คน)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

คณะนิติศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์

คณะเภสัชศำสตร์

คณะบริหำรธุรกิจและนิเทศศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

คณะสหเวชศำสตร์

คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

วิทยำลัยกำรศึกษำ

รวม (คน)

-

1

1

4

2

-

2

1

-

1

12

1

2

-

-

-

1

-

1

1

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอนที่มีผลงำน เป็นที่ประจักษ์ 
มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ท�ำประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย โดยออกประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรคดัเลอืกอำจำรย์ดเีด่นด้ำนกำรสอน พ.ศ. 2562 ขึน้ เพือ่คดัเลอืกอำจำรย์ดเีด่น ด้ำนกำรสอน เข้ำรบัรำงวลัพระรำชทำน 
และพัฒนำสู่กำรเป็นอำจำรย์ต้นแบบด้ำนกำรสอนในระดับประเทศ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์ดีเด่นด้ำนกำรสอน 
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และเข้ำรับพระรำชทำนโล่ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย 
อาจารย์ประจ�า สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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โครงการ/หัวข้อ ผู้เข้าร่วม (คน)วัน/เดือน/ปี

  ในปีพุทธศักรำช 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำอำจำรย์ ด้ำนกำรสอน
ไปแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น 14 โครงกำร/กิจกรรม แบ่งออกเป็นโครงกำร/กิจกรรมที่ด�ำเนินกำร โดยมหำวิทยำลัย จ�ำนวน 
6 โครงกำร และด�ำเนินกำรผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมของสมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และองค์กรระดับ
อุดมศึกษำแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

• โดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

• โดย กองบริการการศึกษา

28 เม.ย. 63

7 พ.ค. และ 

26 มิ.ย. 63

11 พ.ค. 63

29 พ.ค. 63

8 - 9 พ.ค. 63 และ 

16 - 17 มิ.ย. 63

18 พ.ค. และ 

30 มิ.ย. 63

1 - 2 ก.ค. 63

18 ต.ค. 62

23 เม.ย. 63 และ 

14 พ.ค. 63

26 พ.ค. 63

31 พ.ค. 63

29 มิ.ย. 63

27 ส.ค. 63

Jump Start Your Online Teaching with MS Teams 

กำรใช้ Hangouts Meet by Google และ Google Classroom 

กำรใช้โปรแกรม Cisco WebX เพื่อรองรับภำวะวิกฤต Covid - 2019

Blended learning design for promotings self - directed learning

Making Video lesson for online learning at home  

Zoom cloud meeting

online teaching, learning and assessment for beginners 

คลินิก UP-PSF (ครั้งที่ 1)

คลินิก UP-PSF (ครั้งที่ 2)

กำรวัดประเมินผลกำรศึกษำและกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ

Microsoft Forms เพื่อประเมินแบบฝึกหัด และข้อสอบ

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบ MS Teams

บทบำทและจิตวิญญำณควำมเป็นครู

รวมทั้งสิ้น

10

13

9

10

22

26

1

14

84

120

155

28

85

577
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โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 
มหาวิทยาลัยพะเยา

 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้ำงก�ำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ส�ำหรับอุตสำหกรรม New Growth Engine ตำมนโยบำย Thailand 4.0 และกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำไทย โดยได้
ด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ภำยใต้หัวข้อ โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่
คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นมำ โดยได้สอดแทรกกิจกรรม
ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผนวกกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem - Based 
Learning หรือ PBL) กำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และกิจกรรม Pitching รวมทั้งกำรใช้สื่อออนไลน์
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะช่วยพัฒนำบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะชีวิตและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผลกำรเรียนรู้เชิงประจักษ์

 โดยในปีงบประมำณ 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  
โครงกำรสร้ำงบณัฑติพนัธุใ์หม่ “ศกึษาทัว่ไปสูค่นไทยพันธุใ์หม่ทีม่คีณุภาพ” อย่ำงต่อเนือ่งโดยกำรผสมผสำน/บรูณำกำร
รำยวชิำศกึษำทัว่ไปเพือ่ให้ตอบสนองต่อกำรเรยีนรูข้ัน้สงูขึน้และวชิำชีพ รวมท้ังกจิกรรมกำรพัฒนำคณำจำรย์ผูส้อน และนสิติ 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ  เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงออกแบบส�ำหรับอำจำรย์ ในกำรถ่ำยทอดและให้ค�ำปรึกษำแก่นิสิต
ระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยพะเยำ (Train the trainer) 

• ภำพกจิกรรมกำรพฒันำทกัษะกำรคดิเชงิออกแบบส�ำหรบัอำจำรย์ เพ่ือถ่ำยทอดและให้ค�ำปรกึษำแก่นสิิตระดับปรญิญำตรี
ของมหำวิทยำลัยพะเยำ (Train the trainer)
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•  ภำพกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (กิจกรรม Pitching)

• ภำพกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ส�ำหรับนิสิต

 มหำวทิยำลยัพะเยำ ได้จดักจิกรรม Pitching เพือ่พัฒนำทักษะกำรคดิและกำรเป็นผูป้ระกอบกำรทีพ่ร้อมเข้ำสูย่คุ
เศรษฐกจิและสังคมดจิทิลัให้กบันสิิต โดยมีกำรคดัเลอืกกลุม่ท่ีมผีลงำนดเีด่นประจ�ำสปัดำห์จำกนสิติจ�ำนวน 16 คณะ/วทิยำลัย
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 ในปลำยปีงบประมำณ 2563 วันที่ 14 กันยำยน 2563 คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ 
โดย ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ นำยแพทย์อุดม คชินทร ประธำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ศำสตรำจำรย์ 
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และคณะ จำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้เข้ำตรวจเยีย่มผลกำรด�ำเนนิกำร ซึง่คณะผูต้รวจเยีย่มโครงกำรสร้ำงบณัฑติพนัธุใ์หม่ ฯ 
ได้เยี่ยมชมนิทรรศกำรผลงำนของนิสิตที่ได้รับรำงวัลผลงำนดีเด่น จ�ำนวน 10 กลุ่ม ในกิจกรรม Pitching ที่ผ่ำนมำ

• ภำพโครงกำรนิทรรศกำรน�ำเสนอผลงำนของนิสิตในกำรตรวจเยี่ยมโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไป
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ”

 นอกจำกนี ้ มหำวทิยำลยัพะเยำได้ด�ำเนินกำรปรบัปรงุและพฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนในรำยวชิำศกึษำ
ทั่วไป โดยจัดโครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อประเมินและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
เพือ่ประเมนิผลกำรด�ำเนนิโครงกำร ฯ ในปีกำรศกึษำ 2561 เพือ่น�ำมำปรบัปรงุและพฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป โดยมีผู้เข้ำร่วมประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฯ 
ผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ คณำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และบุคลำกรกองบริกำรกำรศึกษำ

• ภำพโครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อประเมินและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 มหำวิทยำลัยพะเยำน�ำเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN QA มำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร และกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร เพ่ือกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ในระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยจึงได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ 
AUN QA ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN - QA โดยมีผู้ประเมินที่ได้รับกำรทบทวน จ�ำนวน  55  คน และกิจกรรมอบรม
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยใหม่ ซึ่งมีผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
จ�ำนวน  60  คน 

 นอกจำกนี ้มหำวทิยำลยัยงัได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรตดิตำมและตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบั
หลักสูตร โดยได้พัฒนำฐำนข้อมูลระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ (UP QA) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพของหลักสูตร และกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ส�ำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและระดับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยพะเยำได้น�ำเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มำใช้
เป็นแนวทำงกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยส่งเสริมบคุลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยในส่วนของมหำวิทยำลัยได้จัดกิจกรรมกำรวิพำกษ์และให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นเลิศ EdPEx และโครงกำรพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง EdPEx  

 นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตำมแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA Training Program 2020) จ�ำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. TQA Criteria 2. TQA Application Organization Assessment 3. TQA Application Report Writing 
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 ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนคณะจัดส่งข้อเสนอเข้ำร่วมโครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ 
(Grow63) ของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�ำนวน 9 คณะ ซึ่งมีคณะ
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (Grow63) จ�ำนวน 2 คณะ คือ คณะเภสัชศำสตร์ 
และคณะศิลปศำสตร์ แล้วยังมีคณะสหเวชศำสตร์ ท่ีได้รับกำรพิจำรณำเข้ำร่วมกำรอบรมกำรพัฒนำคุณภำพองค์กำร
ทำงกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx (Public Training) เพื่อเป็นกำรน�ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำ และประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงำนส�ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำร EdPEx 200
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่องบทบาทและจิตวิญญาณความเป็นครู

 วันที่ 27 สิงหำคม 2563 กองบริกำรกำรศึกษำ จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร เรื่องบทบำทและ
จิตวิญญำณควำมเป็นครู โดยมี อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ เป็นประธำน
พิธีเปิดโครงกำรดังกล่ำว และได้รับเกียรติจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) ดร.ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
ดร.ธนศักดิ์ จันทศิลป์ และอำจำรย์ณัฐนรี คล้ำยสำคร ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง บทบำทควำมเป็นครู
และช่วงบ่ำยเป็นกจิกรรม Workshop บทบำทและจติวญิญำณควำมเป็นคร ูโครงกำรดงักล่ำวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บคุลำกร
สำยวิชำกำรตระหนกัถึงบทบำทและหน้ำทีข่องควำมเป็นคร ูมคีวำมรกัและควำมศรทัธำในวชิำชพีคร ูสำมำรถจดักำรเรยีนกำรสอน
ด้วยควำมมั่นใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย บุคลำกรสำยวิชำกำร จ�ำนวนท้ังสิ้น 85 คน 
ณ ห้อง ICT 1247 (ห้องประชุม เมืองพะเยำ)
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โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 
ประจ�าปีการศึกษา 2563

 วนัที ่18 มถินุำยน 2563 กองบรกิำรกำรศกึษำ จัดักจิกรรมต้อนรบัฟ้ำมุย่ช่อที ่10 ในโครงกำรเตรยีมควำมพร้อม
ด้ำนวิชำกำรและทักษะ กำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมี อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยพะเยำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ กล่ำวต้อนรับฟ้ำมุ่ยช่อท่ี 10 และได้รับเกียรติจำก 
คุณกรกันต์ สุทธิโกเศศ (อำร์ม) พูดคุย หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ การเรียน และการใช้ชีวิต” หลังจำกนั้นร่วม
พูดคุยกับนิสิตรหัส 63 เกี่ยวกับกำรเตรียมตัวส�ำหรับกำรเรียนออนไลน์ ในภำคกำรศึกษำ 2563 โครงกำรดังกล่ำว
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 ได้ปรับควำมรู้พ้ืนฐำนก่อนเข้ำศึกษำจริง เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนทกัษะกำรใช้ชวีติแก่นิสติ อนัจะน�ำไปสูก่ำรปรบัตวัในกำรเรยีนในมหำวทิยำลยั           เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ี
ระหว่ำงนสิติใหม่กบัอำจำรย์และระหว่ำงเพ่ือน รวมทัง้เสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย ผ่ำนระบบ Microsoft 
Teams Live event และวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 กองบริกำรกำรศึกษำ จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำกำร
และทักษะกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมี รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
และประกันคุณภำพ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ บรรยำยในหัวข้อ เตรียมตัวอย่ำงไรกับกำรเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ หลังจำกนั้นเป็นกิจกรรม เรียนรู้และรู้จักกอง / ศูนย์ ประกอบด้วย กองบริกำรกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต 
กองพัฒนำคุณภำพนิสิตและนิสิตพิกำร ศูนย์บรรณสำรและกำรเรียนรู้ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
และศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำล มหำวิทยำลัยพะเยำ โครงกำรดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 ได้ปรับควำมรู้พื้นฐำนก่อนเข้ำศึกษำจริง เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต 
อันจะน�ำไปสู่กำรปรับตัว ในกำรเรียนในมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนิสิตใหม่กับอำจำรย์ และ
ระหว่ำงเพื่อน รวมทั้งเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย ผ่ำนระบบ Microsoft Teams Live event



61

การประกวดแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ชิงชนะเลิศในระดับ
มหาวิทยาลัย 

  เมือ่วนัที ่19 กนัยำยน 2563 อทุยำนวทิยำศำสตร์ สถำบันนวตักรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัพะเยำ 
จัดกำรแข่งขัน R2M ระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้นิสิตน�ำเสนอไอเดียทำงธุรกิจในกำรน�ำผลงำนวิจัยออกสู่เชิงพำณิชย์ 
ภำยใต้โครงกำรเส้นทำงสูน่วตัวณชิย์ (Research to Market : R2M) ณ ห้อง CE05206 อำคำรเรยีนรวม CE 
มหำวทิยำลยัพะเยำ ซึง่กจิกรรมในคร้ังนีเ้ป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสผลกัดนัผลงำนวิจยัและนวตักรรมจำกมหำวทิยำลยั
ไปสูก่ำรใช้ประโยชน์เชิงธรุกจิจริง โดยศกึษำควำมเหมำะสมของเทคโนโลยีควบคูก่บัควำมต้องกำรของตลำด อีกทัง้ยงัเป็น
กำรส่งเสรมิกำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรรุน่ใหม่ในกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจยัและนวัตกรรม เข้ำมำขบัเคลือ่นธรุกิจให้เติบโต
และพัฒนำได้อย่ำงรวดเรว็ในยคุทีม่กีำรแข่งขนัสงู อกีทัง้ทมีนสิติทีเ่ข้ำร่วมแข่งขนัยงัได้ฝึกกระบวนกำรค้นหำควำมรูจ้ำกงำนวจิยั 
และต่อยอดให้เกดิเป็นสินค้ำและบรกิำร ไปจนถงึกำรน�ำเสนอแผนธุรกจิ ซึง่เป็นทกัษะทีจ่ะช่วยให้เกดิกำรสร้ำงธรุกจินวตักรรมใหม่ 
อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรประกอบธุรกิจบนพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมำกขึ้น 
โดยกำรตัดสินกำรแข่งขัน R2M ระดับมหำวิทยำลัยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจำกผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนธุรกิจและเทคโนโลยี 
3 ท่ำน ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิชัย   ปัญญโรจน์ อำจำรย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยำลัยและอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร 
MBA มหำวทิยำลัยพษิณโุลก นำยจรสั สทุธกิลุบุตร ประธำนบรษิทั ประชำรฐัรักสำมคัค ี(วสิำหกจิเพือ่สงัคม) พะเยำ จ�ำกดั 
และดร.ปิยะพงษ์  แสงแก้ว อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
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กิจกรรม Startup Thailand league ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)
 กิจกรรม UP STL Boot Camp 2020 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการแข่งขัน Startup Thailand league 2020

 เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎำคม 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำได้ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม UP STL Boot Camp 2020 
เพื่อสรรหำผู้สนใจเข้ำร่วม และเตรียมควำมพร้อมให้กับนิสิตที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน Startup Thailand League ณ UP 
Space อำคำร 99 ปี พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหำวิทยำลัยพะเยำ  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนิสิต
เกี่ยวกับกระบวนกำรคิดกำรท�ำงำนของ Startup ที่ถูกต้อง และเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับนิสิตในกำรแข่งขัน Startup 
ระดบัประเทศ ซ่ึงองค์ประกอบส�ำคญัของกำรพฒันำระบบนเิวศน์ของผูป้ระกอบกำรวสิำหกิจเริม่ต้นในมหำวทิยำลยั จ�ำเป็น
ต้องเริม่จำกกำรวำงแนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนด้ำนควำมเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมปีระสิทธภิำพ เพ่ือพฒันำมหำวทิยำลัย
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำร โดยให้มหำวิทยำลัยมีศักยภำพในกำรพัฒนำและผลิตบัณฑิต บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และผู้ประกอบกำรที่ท�ำงำนร่วมกับมหำวิทยำลัย ให้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneurial Mindset) ที่สำมำรถแสวงหำโอกำส และสำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมได้ เพื่อพัฒนำแนวคิดในเชิงธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Idea) สู่รูปแบบกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ (Business Model) และต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นของมหำวิทยำลัย
พะเยำที่ผ่ำนมำนั้น ได้ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรในโครงกำรเส้นทำงสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market ซึ่งมีกำรให้
ค�ำปรกึษำแก่นสิติในกำรพฒันำต้นแบบผลติภณัฑ์จำกงำนวจิยั น�ำไปสูก่ำรจดัท�ำแผนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้และแข่งขนั
กำรน�ำเสนอแผนดังกล่ำว ในกำรแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League และพัฒนำสู่กำรเป็นธุรกิจ Startup 
ต่อไป
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 โดยกิจกรรมที่จัด UP STL Boot Camp เป็นกิจกรรมที่ให้ทีมนิสิตที่มีไอเดียในกำรแก้ไขปัญหำรวมกลุ่มกัน 
เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิเครำะห์แผนธุรกิจด้วยกำรคิดแบบ Lean Startup และฝึกทักษะในกำร 
Pitching รับข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรที่ปรึกษำ โดยได้รับเกียรติจำก คุณตรีชิต เมธำรัตนโชติ CEO&Co - Founder 
Veget Deli และคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Co - FouAIRPORTELs Co. มำร่วมเป็นวิทยำกร และวำงแผน
กำรจัดอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำแนวคิดในเชิงธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Idea) สู่รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ 
(Business Model) และต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) โดยมีนิสิตเข้ำร่วมจ�ำนวน 66 คน แบ่งออกเป็น นิสิตระดับ
ปริญญำตรี จ�ำนวน 58 คน และนิสิตปริญญำโท จ�ำนวน 8 คน
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กิจกรรม Pitching Day ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 

 เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎำคม 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ร่วมด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน Startup  
Thailand League 2020 ในรูปแบบออนไลน์ โดยส่งตัวแทนนิสิตเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งหมด จ�ำนวน 10 ทีม 
ซึ่งมีทีมที่ผ่ำน กำรพิจำรณำในรอบ Pitching จ�ำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีม Evoligence ทีม Super - Cool ทีม Pet Happy 
ทีม Hello World และทีม Wayplus รำยละเอียด ดังนี้

ชื่อทีม รายละเอียดผลงาน ชื่อ - นามสกุล 
(สมาชิกในทีม)

คณะล�าดับ

1.

2.

3.

4.

5.

Pet Happy

Hello World

Wayplus+

Evoligence

Drop - Airport 

Pet Happy แอพพลิเคชั่น

ให้บริกำรอำบน�้ำตัดขน และ

ท�ำควำมสะอำดที่อยู่ของ

สัตว์เลี้ยงแบบ Delivery 

ระบบกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ 

(Logistics) ภำคกำรเกษตร 

Wayplus เป็นนวัตกรรมที่จัดอยู่

ในภำคกำรบรกิำร เกีย่วกบักำรซ่อม

บ�ำรุงรถจักรยำนยนต์รูปแบบใหม่ 

Evoligence เป็นแอพที่ช่วย

ป้องกนัและพัฒนำทักษะ

ทำงด้ำน Executive Functions

Drop - Airport  เป็นบริกำรที่

เข้ำมำเพื่อเป็นทำงเลือกให้กับ

นักท่องเที่ยว

นำงสำวมะซะมิ มิตซูฮำชิ

นำงสำวพรียำภรณ์ ไชยกลู

นำยวำทิน ยะวงค์

นำยภูวมินทร์ ใจหลวงค�ำ

นำยธนภูมิ เกิดแย้ม

นำยนัครินทร์ เทพิน

นำยจักรภัทร มินทะนำ

นำยนันทิพัฒน์ สังวรณ์

นำยทนงศักดิ์ นิรำศ

นำยกัมปนำท นำมกรณ์

นำยนพนัย จันทร์สี

นำยภกรณ์ ไชยวัง

น.ส.พลอยปภัสร์

ฐิติกิตวรธัญญ์

นำย พีรณัฐ มูลรัตน์

นำยพันกร จันทรส

นำยกฤษฎิ์เพชร 

เปลี่ยนพิทักษ์

นำงสำวสุวิชญำ อ้อยมูล

Miss Somet Mao

Mr. Sophea Seng

คณะบริหำรธุรกิจและ

นิเทศศำสตร์ 

คณะบริหำรธุรกิจและ

นิเทศศำสตร์ 

คณะวิทยำลัยกำรศึกษำ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะรัฐศำสตร์และ

สังคมศำสตร์

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะรัฐศำสตร์และ

สังคมศำสตร์

คณะบริหำรธุรกิจและ

นิเทศศำสตร์

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

วิทยำลัยกำรศึกษำ

คณะเกษตรศำสตร์และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ
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ชื่อทีม รายละเอียดผลงาน ชื่อ - นามสกุล 
(สมาชิกในทีม)

คณะล�าดับ

6.

7.

8.

9.

10.

Money go 

to up

MyPet 

Fish sex 

change 

Super - Cool

Feeling 

agent

แอปพลิเคชั่นส�ำหรับซื้อขำย

ออนไลน์ในรูปแบบ 3D ที่เห็น

รำยละเอียดสินค้ำชัดเจน และ

รูปร่ำงที่เป็นโมเดลของเรำ

คล้ำยเรำมำกที่สุด

เว็บแอปพลิเคชัน ที่ช่วยรวบรวม

สัตว์เลี้ยงที่ลูกค้ำต้องกำรค้นหำ 

เชื่อมโยงกับกำรบริกำรขนส่ง

ที่ทันสมัย 

เครื่องผสมอำหำร Fish sex 

change

สำรสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น

ส�ำหรับสัตว์ปีก (อำหำรเสริม)

สื่อกลำงในกำรมอบควำมสุขให้

กับคู่รัก โดยกำรบริกำรผ่ำน

รูปแบบของแอพพลิเคชั่น

นำงสำวกฤษฏิ์ภวิกำ 

กนกพงษ์เสถียร

นำงสำวณฐพร ไกลถิ่น

นำงสำวจุฑำมำศ เผ่ำฟู

นำยธีรภัทร จันทรำช

นำยน�ำโชค จุ้ยด้วง

นำยธวัชชัย สุนันต๊ะ 

นำยสุจินดำ คมสัน

นำงสำวอโรชำ แซ่คอ

นำงสำวจิตต์วรำ เชิงฉลำด 

นำงสำวศศวิมิล พุม่กระจนัทร์

นำงสำวน�ำ้ผึง้ ลำภวตัรุง่เรือง

นำงสำวณัฐชำ กิจจำ

นำงสำวปิยะฉัตร อ้อยมูล

นำยวรำกร แก่นทอง

นำงสำวณัฐธิดำ

คล้อยปำน

นำงสำวเภำวดี ศรีสอำด

นำงสำวณัฐวิกำ ถำลี

นำงสำวอริญชยำ

วัฒนศัพท์

นำยศุภกฤษ นวลจีน

นำยชัยพร แก้ววงศ์

นำยวิศรุต นำทันตอง

คณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์

คณะเภสชัศำสตร์

คณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

คณะเกษตรศำสตร์ฯ

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะเกษตรศำสตร์ฯ

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์ 

คณะบรหิำรธรุกิจและ

นเิทศศำสตร์

วทิยำลยักำรศกึษำ

วทิยำลยักำรศกึษำ
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กิจกรรม DEMO Day ในวันที่ 14 กันยายน 2563

 มหำวทิยำลยัพะเยำน�ำทมีนสิติทีผ่่ำนกำรพจิำรณำรอบ Pitching และได้รบัเงนิรำงวลัในกำรพฒันำต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
(Prototype) เข้ำร่วมจัดแสดงผลงำนในงำน Startup Thailand League : Demo Day 2020 ในวันจันทร์ที่ 14 
กันยำยน 2563 ณ ทรู ดิจิทัล พำร์ค (True Digital Park) ปุณณวิถี กรุงเทพฯ 
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กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ

 สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยพะเยำ ร่วมกับส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) โดย สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ได้ด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งระบบนิเวศด้ำนอนำคตศึกษำ (Futures Studies) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรน�ำเครื่องมือด้ำนกำรมองอนำคต 
(Foresight) ไปใช้ในกำรออกแบบและวำงแผนยทุธศำสตร์ส�ำหรบักำรพัฒนำทีพ่ร้อมรบัมอืควำมเปลีย่นแปลงในระยะยำว 
โดยหนึ่งในเป้ำหมำยส�ำคัญคือ กำรส่งเสริมให้เกิดสร้ำงภำพอนำคต (future scenes) ท่ีน�ำเสนอมุมมองและแนวคิด
ทีห่ลำกหลำยเพือ่เป็นอนำคตทำงเลอืก รวมถงึกำรสร้ำงควำมตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของภำพอนำคตทีม่ต่ีอกำรออกแบบ
และวำงแผนยุทธศำสตร์ส�ำหรับกำรพัฒนำทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร 
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 ในกำรนี้ สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (IFI) มีควำมประสงค์จัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ ด้ำนมุมมอง
อนำคต Images of Futures เพือ่เปิดโอกำสให้กลุม่คนรุน่ใหม่และบคุคลท่ัวไปได้สร้ำงสรรค์และน�ำเสนอแนวคิดด้ำนมมุมอง
อนำคต ในรูปแบบของวีดทีศัน์ทีน่�ำเสนอภำพอนำคต (Images of Futures) ท่ีจะสร้ำงควำมเปลีย่นแปลงและส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนและประเทศ
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โครงการต่อยอดนวตักรรมและแนวคดิธุรกจิของนกัศกึษา สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการเร่ิมต้น (Startup)
(โครงการ GSB Innovation Club) ประจ�าปี 2563 

 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เพื่อให้เปิดโอกำสให้นิสิต/นักศึกษำ ทุกคณะ/หน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย ส่งผลงำนคลิปวีดีโอนวัตกรรมตำมโจทย์ประจ�ำเดือนท่ีธนำคำรออมสินก�ำหนด อย่ำงน้อย 5 ผลงำน
ต่อเดือน โจทย์ท้ำประลอง Creative Idea ประจ�ำเดือนกิจกรรมประกวด Idea สร้ำงสรรค์ Smart Start Idea by GSB 
Startup ร่วมสนุกง่ำย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

 1. Like & Share โพสต์จำก GSB SMEs Startup แบบสำธำรณะ

 2. ถ่ำยคลิป VDO สุด WOW ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที

 3. ส่งคลิปให้ผู้ประสำนงำนกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจ�ำมหำวิทยำลัย เพื่อให้
  คณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัยเป็นผู้ตัดสิน
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ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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จัดท�า Relaxation room และพัฒนาห้องศูนย์ให้ค�าปรึกษา 

 ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำและสร้ำงเสริมสุขภำวะ กองพัฒนำคุณภำพนิสิตและนิสิตพิกำรได้จัดท�ำ Relaxation room 
เพื่อเป็นสถำนที่ให้นิสิต/บุคลำกร และผู้ที่สนใจเข้ำมำใช้บริกำรผ่อนคลำยท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจ โดยมีนักจิตวิทยำ
ให้กำรควบคุมดูแล มีกำรพัฒนำห้องศูนย์ให้ค�ำปรึกษำเพื่อให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำทั้งนิสิต บุคลำกร ที่เป็นสัดส่วน
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โครงการสร้างพื้นที่นันทนาการเพื่อการเรียนรู้

 กองพัฒนำคุณภำพนิสิตและนิสิตพิกำร งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตนิสิต หน่วยกีฬำและนันทนำกำร รับผิดชอบ
โครงกำรดังกล่ำว และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน ภำยใต้ SUPER KPI ปีงบประมำณ 2563  ในกำรพัฒนำ
พื้นที่นันทนำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และกำรออกก�ำลังกำย ดังต่อไปนี้
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จัดสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่นิสิตพิการ

 งำนพัฒนำคณุภำพนิสติพกิำร กองพฒันำคณุภำพนสิิตและนสิิตพกิำร ได้จดัท�ำโครงกำรจดัสร้ำงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก
แก่นิสิตพิกำร จ�ำนวน 2 จุด คือทำงลำดพร้อมรำวจับ หน้ำทำงเข้ำ ห้อง PKY1 อำคำรเรียนรวมหลังเก่ำและทำงลำด
พร้อมรำวจับ หน้ำทำงเข้ำ ห้อง PKY3 อำคำรเรียนรวมหลังเก่ำ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับนิสิตพิกำรทำงร่ำงกำย
และกำรเคล่ือนไหว ให้นสิติทีม่คีวำมพกิำรสำมำรถเข้ำถงึอำคำรเรียนและระบบกำรเรยีนกำรสอนของมหำวทิยำลัยฯ ได้อย่ำง
เท่ำเทียมกับนิสิตปกติ โดยลดอุปสรรคซึ่งจ�ำกัดโอกำสของนิสิตพิกำร และเพื่อช่วยให้นิสิตพิกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ทำงกำรศึกษำได้ สำมำรถด�ำเนินชีวิตและศึกษำในทำงวิชำกำร รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถเกิด
แรงจูงใจที่จะกระท�ำและศึกษำในบทบำทของตนเองได้ และนิสิตพิกำรผู้นั้น  จะเป็นบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งจะ
ด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม

• ทางลาดพร้อมราวจับ หน้าทางเข้า ห้อง PKY1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า

• ทางลาดพร้อมราวจับ หน้าทางเข้า ห้อง PKY3 อาคารเรียนรวมหลงัเก่า

                         ก่อนท�ำ                                                         หลังท�ำ

                         ก่อนท�ำ                                                         หลังท�ำ
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กิจกรรม UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 2

 วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ งำนแนะแนวและศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ กองพัฒนำคุณภำพนิสิต
และนิสิตพิกำร ได้จัดกิจกรรม UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจำก ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค�ำ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต กล่ำวต้อนรับและกล่ำวเปิดโครงกำร ณ ห้องเอื้องค�ำ เรือนเอื้องค�ำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
โครงกำรดงักล่ำวได้รบัเกยีรตจิำกวทิยำกรผูเ้ช่ียวชำญ ทำงจติวทิยำและกำรให้ค�ำปรกึษำ ประกอบด้วย พญ.พรทพิย์ ศรโีสภติ 
จิตแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ พญ.มนิสสรำ  เกตุแก้ว จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัพะเยำ และ อ.อรทยั เกตุขำว อำจำรย์สำขำวชิำปฏบัิตกิำรฉกุเฉนิกำรแพทย์  คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ 
ร่วมกันให้ควำมรู้ เทคนิค ข้อแนะน�ำและประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในภำวะซึมเศร้ำและ
โรคซมึเศร้ำ บทบำทหน้ำทีใ่นกำรดแูลผูท้ีม่ภีำวะซมึเศร้ำ รวมท้ังปัญหำสขุภำพจิตและกำรให้ค�ำปรกึษำทำงสขุภำพจิต อกีด้วย
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กิจกรรมอบรมนิสิตจิตอาสา (Peer Counselor)

  วันเสำร์ ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563 ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ งำนแนะแนวและศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ กองพัฒนำคุณภำพนิสิต
และนิสิตพิกำร ได้จัดกิจกรรมอบรมนิสิตจิตอำสำ (Peer Counselor) โดยได้รับเกียรติจำก ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�ำ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยคุณภำพนิสิต กล่ำวต้อนรับและกล่ำวเปิดกิจกรรม ณ วัดพระธำตุจอมทอง ต�ำบลบ้ำนต๋อม อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยำ โดยกิจกรรมดังกล่ำวได้รับเกียรติจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญทำงจิตวิทยำและกำรให้ค�ำปรึกษำ ประกอบด้วย 
คุณนำถลดำ ประถมของ หัวหน้ำงำนแนะแนวให้ค�ำปรึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์
นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตเพื่อนช่วยเพื่อน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันให้
ควำมรู้ เทคนิค ข้อแนะน�ำและประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทเพื่อนช่วยเพื่อน
ในภำวะซึมเศร้ำ บทบำทหน้ำที่ในกำรดูแลผู้ที่มีภำวะซึมเศร้ำ รวมทั้งปัญหำสุขภำพจิตและกำรให้ค�ำปรึกษำทำงสุขภำพจิต 
อีกด้วย
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นิสิตดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ชาติ

• นางสาวขวัญภิรมย์ จิตรบุณย์

 เกียรติบัตรชมเชย
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
 ในกำรคัดเลือกนักศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
 ระดับอุดมศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

• นางสาวฐานติา ป่ินเกตุ

 รางวลัชมเชย ระดบัประเทศ
 ในกำรประกวดสนุทรพจน์อุดมศกึษำ                     
 “เฉลมิพระเกยีรตพิระบรมราชจกัรวีงศ์” ครัง้ที ่๒ 
 ประจ�ำปี ๒๕๖๒ รอบ “ชิงชนะเลศิ”

• นายสริุยะกาล ทองเหลา

 รางวลัเชดิชูเกยีรตผิูท้�าคณุประโยชน์
 ต่อกระทรวงวฒันธรรม 
 ประเภทเด็กหรือเยำวชน ประจ�ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2563

• นายสรุยิะกาล ทองเหลา

 เยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย
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 • ด้านการวิจัย

 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในระดับชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563 
จ�ำนวน 100 ผลงำน และมีกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล Scopus ณ วันที่ 30 ตุลำคม 
2563 จ�ำนวน 209 ผลงำน โดยมีผลงำนจำกกลุ่มสำขำวิชำต่ำง ๆ ดังนี้

 กำรตพีมิพ์ผลงำนวจิยัในระดบัชำต ิจำกกลุม่สำขำวชิำทำงด้ำนมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ�ำนวน 55 ผลงำน 
จำกกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ�ำนวน 31 ผลงำน และจำกกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 
14 ผลงำน

 กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในระดับนำนำชำติ จำกกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 111 ผลงำน 
จำกกลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตร์สขุภำพ จ�ำนวน 83 ผลงำน และจำกกลุม่สำขำวชิำทำงด้ำนมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
จ�ำนวน 15 ผลงำน

1. กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ภำพรวมของมหำวิทยำลัยพะเยำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 - 2563

2. กำรตพีมิพ์ผลงำนวจิยัในระดบัชาติ ทีป่รำกฏในฐำนข้อมูล TCI จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 - 2563
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3. ผลงำนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในระดับนานาชาติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล Scopus จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ : 

 1. จ�ำนวนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยระดับชำติ อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล TCI ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563
       2. จ�ำนวนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล Scopus ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563

 มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมในภำพรวมของมหำวิทยำลัย ประจ�ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นจ�ำนวน 138,012,193 บำท (หนึ่งร้อยสำมสิบแปดล้ำนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
เก้ำสิบสำมบำทถ้วน) โดยแบ่งตำมกลุ่มสำขำวิชำต่ำง ๆ ดังนี้

4. จ�ำนวนงบประมำณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในภำพรวมและจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 - 2563
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ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 กำรบรหิำรจดักำรทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำรบรหิำรจัดกำร
และคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับบุคลำกร นักวิจัย และนิสิตของมหำวิทยำลัยพะเยำ รวมถึงผู้ประกอบกำรเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้

การด�าเนินงานด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • กำรให้บรกิำรค�ำปรกึษำนกัวจิยั ผูป้ระกอบกำร บคุคลภำยนอก ในกำรพัฒนำผลงำนวิจยัสูก่ำรคุม้ครองทรัพย์สนิ
  ทำงปัญญำ

 • กำรให้บริกำรนักวิจัย ผู้ประกอบกำร บุคคลภำยนอก ในกำรร่ำงค�ำขอและจัดเตรียมเอกสำร เพื่อด�ำเนินกำร
  ยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งงำนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมำยกำรค้ำ

จ�ำนวนผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยพะเยำที่มีกำรขอยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

จ�ำนวนค�ำขอที่ยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประจ�ำปี 2563
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ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา

 ศนูย์บรหิำรจดักำรทรพัย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวทิยำลยัพะเยำ ได้ให้บรกิำรกำรบรหิำรจดักำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่นักวิจัย นิสิต และผู้ประกอบกำรภำคเอกชนในพื้นที่ โดยกำรสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรบริหำรจัดกำรและกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรต่อยอด
ในเชิงพำณิชย์ และสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อเพิ่มโอกำส และลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจได้ 
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โครงการฟื้นฟูยกระดับเศรษฐกิจ ด้านมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่สากล หัวข้อ 
“ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาธุรกิจ”

 สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี งำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ด�ำเนินกำรจัดอบรม
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์สู่สำกล และทรัพย์สินทำงปัญญำกับกำรพัฒนำธุรกิจ เมื่อวันที่ 
2 - 4 กันยำยน 2563 เพือ่สร้ำงและพฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรด้ำนอตุสำหกรรมอำหำรให้สำมำรถแข่งขนักบัสถำนกำรณ์
ในตลำดปัจจุบันได้ รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจเข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพได้ตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์

 กำรประชำสมัพนัธ์ผลงำนวิจยัของมหำวทิยำลัยพะเยำ โดยกำรร่วมจัดนทิรรศกำรแสดงผลงำนวจัิยของมหำวทิยำลัย 
และผลงำนภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของสถำบนันวตักรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยพะเยำ ในงำนต่ำง ๆ ท้ังภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น ร่วมจัดนิทรรศกำรในงำนกำชำดจังหวัดพะเยำ งำนประชุมวิชำกำรพะเยำวิจัย ครั้งที่ 9 
และงำน Research Expo 2020 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ และกำรเจรจำถ่ำยทอดเทคโนโลยีผลงำนวิจัย
ร่วมกับเอกชน ผลงำนวจิยั “วธิกีารเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรลูนิาทีม่ปีรมิาณ ไฟโคไซยานนิสงู” โดยผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

• ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้ำวจิ้งโกร่ง โดยบริษัท 
รวิศฟำร์มอินเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด ผู้ประกอบกำร
ภำยใต้โครงกำรบ่มเพำะธุรกิจฯ พัฒนำโดย 
ดร.รณกร สร้อยนำค คณะเกษตรศำสตร์
และทรัพยำกรธรรมชำติ

• ผลิตภัณฑ์สบู่มะแขว่น โดยผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.มำลรีกัษ์ อตัต์สนิทอง 
คณะเภสัชศำสตร์

• ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมสมุนไพร
ส�ำหรับไก่ โดยนำยสำธิต อนุปิม 
และ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย คณะ
เกษตรศำสตร์และทรพัยำกรธรรมชำติ
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Thailand Research Expo 

 มหำวิทยำลัยพะเยำ โดยกองบริหำรงำนวิจัย ได้เข้ำร่วมงำน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020)” ซึ่งจัดขึ้นโดย ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ระหว่ำงวันที่ 2 - 6 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรม
เซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภำยใต้แนวคิดหลักของกำรจัดงำนคือ “วิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมหำวิทยำลัยได้เข้ำร่วมจัดกิจกรรมในส่วนของภำคนิทรรศกำร 
ภำยใต้แนวควำมคิด “มหำวิทยำลัยสร้ำงปัญญำ เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สำกล” ซึ่งมหำวิทยำลัยพะเยำได้น�ำผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมในรอบ 10 ปีของมหำวิทยำลัยไปจัดแสดงในบูทนิทรรศกำร 
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 ทั้งนี้ผลงำน “ทุ่งมอกโมเดล” ได้รับรำงวัลจำก Thailand Research Expo 2020 Award ซึ่งเป็นงำนวิจัย
กำรพฒันำเทคนคิกำรย้อมสด้ีำยฝ้ำยด้วยสย้ีอมธรรมชำติ เพ่ือน�ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอแบบร่วมสมยัเพ่ือเข้ำไปแก้ปัญหำ
ของกลุ่มทอผ้ำไทลื้อบ้ำนทุ่งมอก ต�ำบลเชียงบำน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยำ ภำยใต้โครงกำร “ทุ่งมอกโมเดล” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร 1 คณะ 1 โมเดล มหำวิทยำลัยพะเยำ อีกทั้งได้เข้ำร่วมจัดในส่วนของภำคกำรประชุม
มหำวิทยำลัยพะเยำ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมกรณีศึกษา : โครงการ 1 คณะ 
1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นเวทีเสวนำถอดบทเรียนควำมส�ำเร็จของมหำวิทยำลัยพะเยำในกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 
ให้กับมหำวิทยำลัยในกลุ่มกำรพัฒนำพื้นที่ (Area based and Community Engagement) และสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ 
ที่สนใจ เพื่อร่วมกันพัฒนำชุมชนให้เป็นชุมชนนวัตกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

• Thailand Research Expo 
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THE Impact Ranking 

 มหำวิทยำลัยพะเยำร่วมตอบรับโจทย์โครงกำรพลิกโฉมระบบกำรอุดมศึกษำของไทย (Reinventing University 
System) ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งก�ำหนดบทบำทของมหำวิทยำลัยให้อยู่ใน
กลุ่มมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนเชิงพื้นที่ (Area - Based and Community) และตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยพะเยำ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยได้เข้ำร่วมกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
The Times Higher Education University Impact Rankings ด้วยผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 ตำมตัวชี้วัด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ขององค์กำรสหประชำชำติ จ�ำนวน 5 SDGs 
ซึ่งมีกำรประเมินที่ครอบคลุม 3 ด้ำน ประกอบด้วย 1. ด้ำนงำนวิจัย 2. ด้ำนกำรเผยแพร่ และ 3. ด้ำนกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนต่ำง ๆ  ที่สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของมหำวิทยำลัย ซึ่งผลกำรประเมินภำพรวมมหำวิทยำลัยพะเยำอยู่ในอันดับที่ 
401 - 600 ในระดับโลก อันดับที่ 11 ของประเทศ โดยมีรำยละเอียดกำรจัดอันดับ 5 SDGs ดังนี้ 

 1. SDG 4 Quality Education (กำรศึกษำที่เท่ำเทียม) : อันดับที่ 8 ของมหำวิทยำลัยในประเทศ และ
  อันดับที่ 301 - 400 ในระดับโลก 

 2. SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure (อุตสำหกรรม นวัตกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำน) : 
  อันดับที่ 8 ของมหำวิทยำลัยในประเทศ และอันดับที่ 301 - 400 ในระดับโลก 

 3. SDG 11 Sustainable cities and communities (เมืองและถิ่นฐำนมนุษย์อย่ำงย่ังยืน) : อันดับที่ 9 

  ของมหำวิทยำลัยในประเทศ และอันดับที่ 301 - 400 ในระดับโลก 

 4. SDG 15 Life on land (กำรใช้ประโยชน์จำกนิเวศทำงบก) : อันดับที่ 2 ของมหำวิทยำลัยในประเทศ 
  และอันดับที่ 79 จำก 766 มหำวิทยำลัยทั่วโลก

 5. SDG 17 Partnerships for the goals (ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน) : อันดับที่ 11 ของมหำวิทยำลัย
  ในประเทศ และอันดับที่ 401 - 600 ในระดับโลก
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Research Development Mentoring System 

 ระบบกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยกระบวนกำรนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Development Mentoring 
System : RDM The Series) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมกำรยกระดับศักยภำพกำรท�ำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหำวิทยำลัย ให้มีศักยภำพในกำรผลิตงำนวิจัย พัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และสร้ำง
ควำมเข้มแขง็ทำงด้ำนวชิำกำร ซึง่กจิกรรมดงักล่ำวเป็นกำรเปิดเวทีประชมุออนไลน์ โดยจดัให้มนีกัวจัิยพ่ีเล้ียงจำกสหสำขำวิชำ 
ทีม่คีวำมเชีย่วชำญทำงด้ำนกำรเขยีนข้อเสนอโครงกำรวจิยัและกำรตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิมำพบปะ และเปลีย่น
ประสบกำรณ์ ชี้แนะเทคนิคและวิธีกำร เสนอขอรับทุนและกำรตีพิมพ์ให้กับนักวิจัยรุ ่นใหม่ ท้ังนี้นักวิจัยรุ ่นใหม่
ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวจะมีโอกำสในกำรเสนอขอรับทุน และโอกำสได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรทุนวิจัยเพื่อเป็น
ทุนกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ในปีงบประมำณ 2564 กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวจัดขึ้นจ�ำนวน 16 ครั้ง ซึ่งได้รับกำรตอบรับ
อย่ำงล้นหลำมมีนักวิจัยทั่วไปและนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 325 คน
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ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง 
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

 มหำวทิยำลยัพะเยำได้มกีำรท�ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนภำคเอกชน เพือ่กำรพฒันำงำนวจิยัและพฒันำสกดัสำรและ
เภสัชภัณฑ์จำกกัญชำและกัญชง เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดยได้ร่วมกับบริษัท อภิญญำ เมดิคอล จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทผลิตยำสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรรักษำ และได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่องกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
วจิยัและนวตักรรมของกัญชำและกญัชง ซึง่จะเร่ิมตัง้แต่กำรศกึษำและพฒันำกระบวนกำรปลกูและปรบัปรงุสำยพนัธุก์ญัชำ
และกญัชงเพือ่ให้ได้สำระส�ำคญัในปรมิำณทีส่งู น�ำมำสกดัและตรวจวเิครำะห์ด้วยวิธกีำรท่ีได้รบักำรศกึษำ เพือ่พฒันำจำก
ผู้เชี่ยวชำญสูตรต�ำรับหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดกัญชำและกัญชงที่ได้รับกำรรับรองขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์
ทำงกำรแพทย์และในเชิงพำณิชย์ต่อไป

 สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สนับสนุนและด�ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเชิงพำณิชย์
ร่วมกับภำคเอกชน ภำยใต้แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำร Talent Mobility โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development 
Program : IRTC) โครงกำรนวัตกรรมเพื่อสังคมประจ�ำพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 2 มหำวิทยำลัยพะเยำ โดยหน่วย
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) โครงกำรบ่มเพำะธุรกิจ

โครงการ Talent Mobility (TM)

 โครงกำรส่งเสรมิบคุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมจำกมหำวทิยำลัยและสถำบนัวจัิยของภำครฐั
ไปปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในภำคเอกชน (Talent Mobility) เป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรท�ำงำน
วิจัยร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยและภำคเอกชน (University - Industry Linkage) ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่มีอยู่ในมหำวิทยำลัยไปร่วมท�ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมให้กับ
ภำคเอกชน และสร้ำงนกัวจิยัรุน่ใหม่ และส่งเสรมิทกัษะด้ำนกำรวจิยัและกำรท�ำงำนร่วมกบัภำคเอกชนให้กบันสิติ รวมถงึ
กำรเสรมิสร้ำงศักยภำพให้เกดินกัวิจยัของสถำนประกอบกำร ตวัอย่ำงกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร เช่น กำรพฒันำและปรบัปรุง
เครือ่งจกัรในกระบวนกำรผลติถัว่ลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ร่วมกับห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดซนิกวงน่ำน  เพือ่พฒันำ
ศกัยภำพกระบวนกำรผลติถ่ัวลสิงต้มอบแห้ง โดย ผศ.ดวงด ีแสนรกัษ์ (หวัหน้ำโครงกำร) และผศ.ดร.สทุธนัินท์ ศรรีตัยำวงค์   
(คณะวิศวกรรมศำสตร์) 
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โครงการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยแีละวิจยัของภาคเอกชนในพ้ืนที ่(Industrial Research 
and Technology Capacity Development Program : IRTC)  

 โครงกำร IRTC เป็นอีกหนึ่ง Platform ที่ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตทุกประเภท
ด้วยกำรส่งเสรมิกำรน�ำเทคโนโลยเีข้ำไปท�ำให้เกิดนวตักรรมในกำรพัฒนำเทคโนโลยกีำรผลติกำรจบัคูน่วตักรรมในรูปแบบ
ของกำรใช้ผู้เชีย่วชำญด้ำนเทคนคิเข้ำไปเป็นทีป่รกึษำในกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคนคิปรบัปรงุประสทิธภิำพกระบวนกำรผลติ 
พัฒนำคุณภำพสินค้ำให้ได้มำตรฐำนสำกล และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงกำรฝึกอบรม กำรเสำะหำเทคโนโลยีจำก   
แหล่งต่ำง ๆ เพือ่ให้สำมำรถเข้ำสูก่ำรแข่งขันในตลำดกำรค้ำสำกลได้อย่ำงเข้มแขง็โดยมุง่หวงัท่ีจะพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ทำงเทคโนโลยขีองภำคเอกชนให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในเทคโนโลยทีีไ่ด้รบักำรถ่ำยทอดจำกผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่กำรแก้ปัญหำ
เทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืน ตัวอย่ำงกำรด�ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำผึ้งผง บริษัท สมำร์ทโปรเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 
โดย ดร.ยุพำรัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

• โครงกำร Talent Mobility (TM)
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โครงการนวตักรรมเพือ่สังคมประจ�าพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 2 มหาวทิยาลยัพะเยา โดยหน่วยขบัเคล่ือน
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) 

 เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำง พัฒนำ และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน 2 โดยผ่ำนควำมร่วมมือในกำรจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit:  
SID) เพื่อช่วยบ่มเพำะ สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษำในเชิงบูรณำกำรให้กับธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมในพ้ืนท่ีสร้ำงเสริม
ศักยภำพในด้ำนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบกำรทำงสังคม เยำวชนที่สนใจและชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภำคเหนอืตอนบน 2 ให้สำมำรถพฒันำธรุกจินวตักรรมเพือ่สังคมให้เกดิควำมยัง่ยนืต่อไปอนัจะน�ำไปสูก่ำรยกระดบัคณุภำพชวีติ
ของประชำชนในพื้นที่ให้มีควำมเท่ำเทียมกันในสังคม ตัวอย่ำงกำรด�ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ลดปวดเข่ำ ต�ำบลห้วยแก้ว อ�ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชณิตำ ประดิษฐ์สถำพร 
คณะพยำบำลศำสตร์
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โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจและบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ด�ำเนินกำรโดยกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 
และกำรสร้ำงแบรนด์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดควำมแตกต่ำง หรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต ลดต้นทุนหรือ
ค่ำใช้จ่ำย ท�ำให้ธรุกจิเกิดควำมเข้มแขง็มำกข้ึน ตลอดจนกำรจดัท�ำและปรบัปรุงแผนธรุกจิให้มคีวำมเป็นไปได้ กำรเชือ่มโยง
เครือข่ำยทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรโครงกำรกว่ำ 25 รำย 

โครงการ Research to Market : R2M 

 เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยำยน 2563 ตัวแทนนิสิตจำกคณะต่ำง ๆ หลำกหลำยสำขำรวมกลุ่มเข้ำร่วมกิจกรรม UP 
R2M Boot Camp ครั้งที่ 8 เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขันน�ำเสนอแผนธุรกิจจำกงำนวิจัยและนวัตกรรม
ในโครงกำรเส้นทำงสู่นวัตวณิชย์ (8th Research to Market: R2M) จัดโดย อุทยำนวิทยำศำสตร์ สถำบันนวัตกรรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยพะเยำ ภำยในกิจกรรมกำรอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ตามความต้องการของตลาด” และ “การวิเคราะห์แผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” โดยวิทยำกร คุณตรีชิต 
เมธำรัตนโชติ (เจ้ำของธุรกิจ Veget Deli ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่) และหัวข้อ “การวางแผนการเงินและการจัดการ
องค์กรธุรกิจ การประเมินโครงการลงทุน โครงสร้างต้นทุนและรายได้” โดยวิทยำกร ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว อำจำรย์
ประจ�ำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
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 โดย อทุยำนวทิยำศำสตร์ สถำบันนวตักรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัพะเยำ ตระหนักถงึควำมส�ำคญั
ของกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี ในศตวรรษท่ี 21 โครงกำรเส้นทำง
สู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำทักษะ วิธีคิด กำรท�ำงำนเป็นทีม 
และกำรเป็นผูป้ระกอบกำร ตลอดจนเปิดช่องทำงในกำรสร้ำงธรุกจิเทคโนโลยใีห้กบันสิิตได้เรียนรูก้ำรเริม่ต้นธรุกจิ รวมถงึ
นกัวจิยัผูค้ดิค้นนวตักรรม และนสิติทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมโีอกำสในกำรทดสอบควำมเป็นไปได้ทีจ่ะน�ำผลงำนวจิยัไปต่อยอด
ในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงแท้จริงและเป็นรูปธรรม

• โครงกำร Research to Market : R2M 
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 • ด้านบริการวิชาการ

 จำกนโยบำยมหำวทิยำลยัพะเยำได้สนบัสนนุกำรด�ำเนนิโครงกำรวจิยัและบรกิำรวชิำกำร เชิงพืน้ที ่เพ่ือให้ตอบโจทย์
ปณิธำนของมหำวิทยำลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 (ปีก่อตั้ง
มหำวิทยำลัย) กระทั่งปัจจุบัน โดยกำรด�ำเนินงำนของคณะและวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำยศำสตร์ ได้ผลิต
องค์ควำมรู้ที่ตอบโจทย์และสำมำรถแก้ปัญหำพื้นที่จ�ำนวน 24 พื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 9 อ�ำเภอในจังหวัดพะเยำ จนสำมำรถ
ถอดบทเรียน “ต้นแบบความส�าเร็จ (Model of success)” ของกำรด�ำเนินงำนของทั้ง 18 คณะ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 
60 โมเดล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงพื้นที่ในหลำย ๆ  ประเด็น ดังนี้ กำรพัฒนำสุขภำวะของคนในชุมชน (คณะแพทยศำสตร์ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะสหเวชศำสตร์ และคณะเภสัชศำสตร์) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในชมุชน (คณะพลงังำนและสิง่แวดล้อม คณะรฐัศำสตร์และสงัคมศำสตร์ และคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร) 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำลัยกำรศึกษำ) กำรพัฒนำอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 
(คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำง
ด้ำนกำรเกษตร (คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชมุชน (คณะวทิยำศำสตร์) กำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรตนเองของชุมชน (คณะวิศวกรรมศำสตร์) และกำรจัดกำรทุนทำงวัฒนธรรม (คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
คณะนติศิำสตร์ และวทิยำลยักำรจดักำร) 

 ด้วยควำมส�ำเรจ็ดงักล่ำว มหำวทิยำลัยพะเยำจึงมเีป้ำหมำยในกำรขยำยควำมส�ำเรจ็บนพ้ืนทีก่ำรด�ำเนนิงำน 1 คณะ 
1 โมเดล เพื่อพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำวสู่กำรเป็น “ชุมชนนวัตกรรม” บนพื้นที่เป้ำหมำย 10 ชุมชน เพื่อสร้ำงรูปแบบ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
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 มหำวิทยำลัยพะเยำให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำพื้นที่ให้เกิดควำมย่ังยืน ตำมปณิธำนของ
มหำวิทยำลัยพะเยำ “ปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยพะเยำ “มหาวิทยาลัย
สร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ด้วยกำรต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมีรำกฐำนกำรท�ำงำนจำก
โครงกำร 1 คณะ 1 โมเดล และยกระดับควำมส�ำเร็จดังกล่ำวสู่โครงกำร 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ควำมส�ำเร็จ 

 โมเดลทางการเกษตรส�าหรับเป็นแหล่งโปรตีนอย่างยั่งยืนของชุมชนแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ : ชุมชนหนองเล็งทราย อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 กำรพฒันำองค์ควำมรูแ้ละแกนน�ำเกษตรกรทีส่ำมำรถผลิตกุง้ฝอยและสตัว์น�ำ้เศรษฐกจิอืน่ ๆ  รวมไปถงึมส่ีวนช่วย
ในกำรเพิม่จ�ำนวนสตัว์น�ำ้เศรษฐกิจในธรรมชำตใิห้เพ่ิมขึน้ ซึง่เดมิเกษตรกรยงัต้องไปหำมำจำกธรรมชำต ิดงันัน้ ถ้ำโครงกำร
ส�ำเร็จได้และมีกำรขยำยผลไปสู่เกษตรกรรำยอื่น ๆ จะท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ และอำหำรปลอดภัยท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยำได้

Signature Product ที่ได้

 กำรพัฒนำอำหำรสัตว์น�้ำต้นทุนต�่ำเพื่อกำรเลี้ยงสัตว์เชิงพำณิชย์ เช่น กำรใช้เปลือกข้ำวโพดหมักเป็นอำหำรสัตว์ 
และกำรหำวัสดุทดแทนกำรใช้ปลำป่น เช่น เศษหอยเชอร์รี่หมัก และข้ำวหมักร่วมกับวัสดุกำรเกษตรอื่นที่หำได้ในท้องถิ่น
พบว่ำ สำมำรถได้อำหำรสตัว์ทีมี่ต้นทนุเฉลีย่ 11.64 บำทต่อกโิลกรมั ซึง่รำคำถกูกว่ำสูตรกรมประมง รำคำเฉลีย่ 19.61 บำท
ต่อกิโลกรัม และอำหำรส�ำเร็จรูปโปรตีน 30% รำคำเฉลี่ย  30 บำทต่อกิโลกรัม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 ศนูย์เรยีนรูก้ำรเกษตรอินทรย์ีวถีิต้นน�ำ้อิง จะเป็นแหล่งเรียนรูด้้ำนกำรผลติสตัว์น�ำ้ของเกษตรกรในพืน้ที ่ซึง่จะช่วย
พฒันำวถิชีวีติของเกษตรกรจำกแต่เดมิทีต้่องออกไปหำสตัว์น�ำ้ในหนองเลง็ทรำยมำขำยให้เกษตรกรสำมำรถผลติกุง้ฝอย
เชิงเศรษฐกิจได้จะท�ำให้สร้ำงอำชีพได้อย่ำงยั่งยืน  



94

 โมเดลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางภมูสิารสนเทศ
แบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรน�ำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมยั่งยืน

Singnature Product ที่ได้

 พืน้ทีท่ีไ่ด้รบักำรพฒันำตำมโครงกำร (Area development) ต้นแบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่กำรบรหิำรจดักำร
ชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 ควำมร่วมมือเกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชน และองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยมำประสำนกัน และ
กำรเข้ำท�ำกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่งของคณำจำรย์และนสิติ ท�ำให้เกดิควำมรู้สกึเหมอืนญำตพิีน้่อง ร่วมแลกเปลีย่น วเิครำะห์
ปัญหำและหำแนวทำงในกำรจดักำรร่วมกนั โดยมชีมุชนเป็นตัวหลักในกำรขบัเคล่ือนและมหำวทิยำลัยในฐำนะผูใ้ห้ค�ำแนะน�ำ
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ และพัฒนำ (Coaching)
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 ผักตบชวาแสงอาทิตย์โมเดลคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเคร่ืองจักรสาน
ผักตบชวา อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 1) แก้ไขปัญหำขั้นตอนในกำรอบแห้งผักตบชวำให้กับวิสำหกิจชุมชนจักสำนผักตบชวำ
  2) จัดท�ำฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของเคร่ืองจักสำนผักตบชวำท่ีผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนกับองค์กำรบริหำรจัดกำร
  ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
  3) สร้ำงมำตรกำรในกำรลดต้นทุนและลดของเสียในขั้นตอนกำรผลิตสินค้ำเครื่องจักสำนผักตบชวำ

Signature Product ที่ได้ 

 โรงอบแห้งผลิตภัณฑ์ผักตบชวำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก และผลิตภัณฑ์เครื่องจักสำนผักตบชวำ 
ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนฉลำกคำร์บอนกับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 2. ควำมร่วมมอืของเครอืข่ำยกลุม่วิสำหกจิชุมชนผลติเครือ่งจกัรสำนผกัตบชวำ อ�ำเภอเมอืงพะเยำ จงัหวัดพะเยำ
 3. กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนจำกโครงกำร iTAP หน่วยงำน สวทช. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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 ทุ่งมอกโมเดลคณะวิทยาศาสตร์ : กลุ่มผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 ใช้ควำมรู ้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
“เทคนิคการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ”

Signature Product ที่ได้

 ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำยสีธรรมชำติ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. โจทย์วิจัยที่ชัดเจน ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน
 2. กำรประยุกต์ใช้ศำสตร์/องค์ควำมรู้ได้เหมำะสม
 3. กระบวนกำรได้มำซึ่งองค์ควำมรู้สู่กำรต่อยอด
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 การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ชุมชนบ้านเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 พัฒนำต้นแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำจำกฐำนควำมรู้โบรำณสถำนและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เวียงลอ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของต้นทุนทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองให้กับนิสิตวิศวกรรมศำสตร์ 
และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำในพื้นที่

Signature Product ที่ได้

 ต้นแบบกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรสะเต็มศึกษำร่วมกับวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และข้อมูลโบรำณสถำนร่วมกันหลำยภำคส่วน
 2. กำรจัดเวิร์คชอปเพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนในพื้นที่จริงของโบรำณสถำนเวียงลอ
 3. พันธมิตรผู้ให้กำรสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ควำมรู ้ในกำรเก็บข้อมูลโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ 
  ในเชิงวศิวกรรม
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 โมเดล “แม่กาเสริมสร้างพลังครอบครัว” คณะทันตแพทยศาสตร์ : ชุมชนบ้านแม่ต�๋าบุญโยง หมู่ที่ 5 
ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง พะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 ศึกษำแบบจ�ำลองแนวคิดกำรเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกำรเสริมสร้ำงพลังครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้ำงเสริม
สุขภำพช่องปำก และพัฒนำคุณภำพชีวิต

Signature Product ที่ได้
 ครอบครัวและชุมชนมีควำมคิดริเริ่มที่เป็นนวัตกรรมสังคมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำกตำมควำมสำมำรถ
ของครอบครัวและชุมชน โดยอำศัยทุนทำงสังคมและสินทรัพย์ชุมชน 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. จุดเปลี่ยนของชุมชนที่ใช้จุดแข็งและโอกำสของชุมชน เมื่อชุมชนมีโอกำสค้นพบสิ่งดีงำมและควำมสำมำรถ
  ที่มีอยู่ภำยในตนเอง ครอบครัวและชุมชนของตน มีโอกำสร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ของครอบครัวและ
  หมูบ้่ำนได้ นีคื่อโอกำสของกำรพฒันำชุมชนโดยใช้จดุแขง็เป็นฐำน (Strength Based Community Development)

 2. ชมุชนสำมำรถปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์จำกทีเ่คยเอำปัญหำเป็นตวัต้ัง มำใช้ภมูปัิญญำท้องถิน่ สมำชกิในชมุชน
  ได้เรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องทุนทำงสังคม กำรมองโลกเชิงบวก รวมทั้งใช้สินทรัพย์ที่ชุมชนมีอยู่ได้เต็มที่

 3. ชุมชนมีผู้น�ำองค์กรท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล อำทิ นำยกเทศมนตรี เทศบำลต�ำบลแม่กำ ผู้ใหญ่บ้ำน
  หมูท่ี่ 5 พระสงฆ์ กลุม่อสม. กลุม่แม่บ้ำนและกลุม่ผู้สงูอำยทุีส่ำมำรถท�ำงำนร่วมกัน มคีวำมสัมพนัธ์ท่ีดต่ีอกนั 

 4. ชุมชนมีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ

 5. ชุมชนมีกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ

 6. ชุมชนมีโอกำสเป็นเจ้ำภำพร่วมกันในเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพช่องปำก ท�ำให้กำรท�ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม
  ด้วยจิตสำธำรณะเป็นจริงได้
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 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม ในชุมชน บ้านต๋อม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย : คณะพยาบาลศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 เพื่อพัฒนำโปรแกรมกำรดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจำกเมตำบอลิซึม (โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 
ไขมนัในเลอืดสงู น�ำ้หนกัเกนิและอ้วน) โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎสีำยโซ่วธิกีำร - เป้ำหมำย โดยชมุชนมส่ีวนร่วม ในชมุชน
บ้ำนต๋อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ประเทศไทย     

Signature Product ที่ได้

 เกดิธนำคำรเมลด็พันธุพ์ชืผัก ผลติพนัธ์ุชดุผกักับลำบและจ้ิมน�ำ้พรกิปลอดสำรพิษ จำกโครงกำรพชืผกักับกำรดแูล
สุขภำพ ได้รำยกำรอำหำรส�ำหรับผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจำกเมตำบอลิซึมโดยชุมชน เกิดโครงกำร ขยับกำย สบำยจิต 
พชิติพงุ โครงกำรบ้ำนร่องไผ่ใส่ใจสขุภำพ และได้โปรแกรมกำรดแูลผูม้ปัีจจยัเสีย่งต่อโรคหวัใจจำกเมตำบอลซึิมจำกชมุชน 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. กำรศึกษำสภำพปัญหำของชุมชนในกำรบูรณำกำรรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 2 ส�ำหรับนิสิต
  พยำบำลศำสตร์ช้ันปีที ่4 ร่วมกบัข้อมูลของโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลบ้ำนต๋อม ท�ำให้ทรำบสภำพปัญหำ
  และควำมต้องกำรของชุมชนที่แท้จริง 

 2. ผู้น�ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน และประชำชน ต�ำบลบ้ำนต๋อม อ.เมือง จ.พะเยำ 
  ให้ควำมส�ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินโครงกำร ท้ังในกำรบูรณำกำรรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัย
  ชุมชน 2 ส�ำหรับนิสิตพยำบำลศำสตร์ ชั้นปีที่ 4 กำรจัดโครงกำรพืชผักกับกำรดูแลสุขภำพ กำรท�ำนุบ�ำรุง
  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำในกำรดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจำกเมตำบอลิซึม  

 3. เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และภำวะสุขภำพในชุมชน

 4. ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยพะเยำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนต๋อม เทศบำลต�ำบล
  บ้ำนต๋อม ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอเมืองพะเยำ ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำในกำรด�ำเนินกำร
  โครงกำรเป็นอย่ำงดี
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 การพฒันาระบบสารสนเทศด้านสขุภาพระยะไกล คณะแพทยศาสตร์ : ต.ขนุควร อ.ปง และ ต.แม่กา อ.เมอืง 
จ.พะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 ประชำชนในพื้นที่สำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศทำงกำรแพทย์และสุขภำพบนระบบปฏิบัติกำรเครือข่ำย
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงทั่วถึง ลดข้อจ�ำกัดทำงสังคมในกำรเข้ำถึงหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพด้วยกำรสื่อสำรทำงไกล
เกิดควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนบริกำรสุขภำพในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

Signature Product ที่ได้

 ลดข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพด้วยกำรสื่อสำรทำงไกลระบบปฏิบัติกำรเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 กำรเข้ำถงึชมุชนเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร กำรท�ำควำมเข้ำใจในปัญหำและควำมต้องกำร
ด้ำนกำรสื่อสำรสุขภำพ รวมทั้งควำมพร้อมในกำรร่วมพัฒนำระบบกำรสื่อสำรทำงไกลด้ำนสุขภำพของประชำชนในชุมชน

 เภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืนคณะเภสัชศาสตร์ : กลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม. ต�าบลเชียงบาน

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 ชุมชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถพึงพำตนเองได้จำกกำรมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกสมุนไพรในชุมชน

Signature Product ที่ได้

 Hand cream จำกข้ำวไรท์เบอรี่  น�้ำมันไพล ยำหม่องไพล    

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. ควำมร่วมมือของชุมชน                                                             
 2. ทรัพยำกรด้ำนวัตถุดิบในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์       
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 สุขภาวะดี ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 1. เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อให้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 2. เพื่อปรับสูตรอำหำรพื้นบ้ำนให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรำยได้แก่ชุมชน
 3. บูรณำกำรกำรพัฒนำนิสิต ผ่ำนกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอน งำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และส่งเสริม
  ศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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 แม่ใจโมเดลคณะสหเวชศาสตร์ : อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 บรูณำกำรควำมร่วมมอืภำคเีครอืข่ำยเพือ่พฒันำคณุภำพชวีติแบบองค์รวมในผูส้งูอำย ุ ผูพ้กิำรและผูป่้วยตดิเตยีง 
โดยคนในชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน 

Signature Product ที่ได้

 1. คู่มือกำรฟื้นฟูสุขภำพ 3 สุข (นอนสุข: นั่งสุข: เดินสุข)  ในกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ 
  ส�ำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุ (caregiver: CG) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) ญำติ 
  และผู้สนใจทั่วไป 
 2. อุปกรณ์ออกก�ำลังกำยจำกวัสดุในท้องถิ่น เช่น รอกกะลำมะพร้ำว

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย และคนในชุมชน 
 2. กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

Signature Product ที่ได้

 คัดเลือกต�ำรับอำหำรพื้นบ้ำน ได้แก่ ข้ำวต้มตองเตย อำหำรท้องถิ่น ที่ปรับสูตรให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มขึ้น ซึ่งกำรปรับสูตรต�ำรับอำหำรพื้นบ้ำนก�ำลังอยู่ในช่วงด�ำเนินกำร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 ควำมตั้งใจที่มุ่งมั่น เข้ำคลุกคลีกับชุมชน ควำมถี่ในกำรให้ควำมรู้เป็นประจ�ำต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับกำรยอมรับ
จำกชุมชน และมีเครือข่ำยที่มีควำมต้องกำรชัดเจน เข็มแข็ง
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 คณะนิติศาสตร์ : กฎหมายสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 แนวคิดเรื่องกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) เป็นทิศทำงหลักของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึง
เป็นนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ โดยเป้ำหมำยคือกำรกระจำยควำมเจริญและมั่งคั่งจำกส่วนกลำงสู่ระดับพื้นท่ี 
สถำบันกำรศึกษำถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในพื้นที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ข้อมูลควำมรู้และนวัตกรรมที่จะส่งต่อไปสู่กำรพัฒนำพ้ืนท่ีได้ ซึ่งจำกกำรท่ีรัฐบำลปรับบทบำทให้สถำบันกำรศึกษำเป็น
โครงสร้ำงหลักในกำรพัฒนำประเทศนั้นมหำวิทยำลัยพะเยำก็เป็นสถำบันกำรศึกษำแห่งหนึ่งที่ต้ังอยู่บนพื้นที่ที่สำมำรถ
พฒันำให้เจรญิข้ึนอย่ำงยัง่ยนืได้ซึง่มหำวทิยำลัยพะเยำกไ็ด้ก�ำหนดปณธิำนของมหำวทิยำลยัว่ำ “ปัญญา เพือ่ความเข้มแขง็
ของชมุชน” คณะนติศิำสตร์มองเหน็ว่ำกำรลงไปส�ำรวจปัญหำทำงกฎหมำยของชมุชนเชยีงม่วนจะท�ำให้รบัรูค้วำมต้องกำร
ของชมุชนอย่ำงแท้จรงิ และน�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำท่ีตรงจุด      เป็นรปูธรรม เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีอ�ำเภอเชยีงม่วนอย่ำงยัง่ยนื และ
เกิดกำรขยำยผลกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรวิจัยไปสู่กำรพัฒนำพื้นท่ีที่สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำควำมต้องกำรของพ้ืนที่

Signature Product ที่ได้
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 เศรษฐกิจชุมชนสีเขียวด้วยภูมิปัญญาชุมชนสันป่าม่วง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 ให้ชุมชนรวมกลุ่มประกอบอำชีพ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชน และใช้ทรัพยำกร
ธรรมชำติในชุมชนเป็นหลัก เป็นสื่อกลำงในกำรผลิตสินค้ำ เพื่อลดกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำ
มำสร้ำงเป็นอำชีพและรำยได้ ให้ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเอง 

Signature Product ที่ได้

 ชุมชนดีเลิศ (Best Practice)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. ทุนทำงธรรมชำติ คือ 1) ที่ดิน ส�ำหรับปลูกพืช 2) ผักตบชวำ ทรัพยำกรธรรมชำติส�ำหรับผลิต 
 2. ทุนทำงกำยภำพ คือ สถำนที่ตั้งกลุ่ม อุปกรณ์ส�ำหรับผลิตสินค้ำ
 3. ทุนทำงสังคม คือ กลุ่ม เครือข่ำย เพื่อนบ้ำน ทั้งในระดับชุมชนและหน่วยงำนของรัฐ
 4. ทุนมนุษย์ คือ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 กำรส�ำรวจข้อมูลปัญหำทำงกฎหมำยในพื้นที่ท�ำให้ได้ทรำบถึงสภำพปัญหำท่ีแท้จริง และแก้ไขปัญหำได้ตรงจุด 
ซึ่งคณะนิติศำสตร์ได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสะท้อนปัญหำในพื้นที่ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกองค์กร 
หน่วยงำน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนประชำชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยทุกภำคส่วนได้ตระหนักเห็นควำมส�ำคัญของปัญหำและ
พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรช่วยกันพัฒนำ แก้ไขปัญหำของพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
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 MIS for Sustainable Model คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 MIS for Sustainable Model ขับเคลื่อนผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำร “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคม 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ : การศึกษาการด�าเนินโครงการบริษัทขยะจ�าลองแบบมีส่วนร่วมของ
ต�าบลหนองหล่ม อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา” โดยศึกษำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดบริษัทขยะ
จ�ำลอง และพฒันำรปูแบบทีพ่งึประสงค์ของกำรด�ำเนนิกำรบรษิทัขยะจ�ำลองแบบมส่ีวนร่วมของต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอดอกค�ำใต้ 
จังหวัดพะเยำ เพื่อให้ชุมชนรู้จักคัดแยกขยะและน�ำขยะมูลฝอยมำขำยกับบริษัทจ�ำลองหนองหล่ม เพื่อลดขยะและสร้ำง
รำยได้ให้กับครัวเรือน

Signature Product ที่ได้

 รปูแบบของกำรด�ำเนนิกำรบรษิทัขยะจ�ำลองแบบมส่ีวนร่วมของต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จงัหวดัพะเยำ
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ภูมิภาษาถิ่นพะเยาคณะศิลปศาสตร์
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 1. เพื่อบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนิสิต
 2. เพื่อสร้ำงแผนที่ภำษำถิ่นของจังหวัดพะเยำ

Signature Product ที่ได้

 แผนที่ภำษำถิ่นจังหวัดพะเยำ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. หน่วยงำนที่สนับสนุนงบประมำณ
 2. ผู้บอกภำษำ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 ปัจจัยท่ีส่งผลให้โครงกำรบริษัทขยะจ�ำลองฯ ประสบผลส�ำเร็จ เกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง 
โดยชมุชนตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของปัญหำ และให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดใีนกำรด�ำเนินโครงกำร ประกอบกบัควำมต้ังใจจรงิ
ของคณะท�ำงำน ที่ร่วมกับแกนน�ำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงมีระบบ และมีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น 
วำงแผนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ จุดหมำย ที่ส�ำคัญของกำรจัดตั้งบริษัทขยะจ�ำลองฯ ไม่ใช่รำยได้จำกกำรซื้อ -
ขำยขยะ แต่เป็นปริมำณขยะในชุมชนลดลง ชุมชนมีควำมเข้ำใจถึงลักษณะของขยะที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ และน�ำกลับ
มำใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้ง ท�ำให้เกิดกำรจัดกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย
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 ความยั่งยืนทางศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบหมู่บ้านวัฒนธรรมอ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา 
ประเทศไทย และหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ประเทศลาว 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ : กลุ่มหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงค�า จ.พะเยา

เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal 

 กำรบรูณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบ และสถำปัตยกรรมบนฐำนองค์ควำมรู้วฒันธรรมภมิูปัญญำ
เพ่ือยกระดบัโมเดลสูโ่ครงกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ MOU ระหว่ำงคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัสุภำนุวงศ์ 
แขวงหลวงพระบำง สปป.ลำว และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประเทศไทย 
และเพื่อกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยในรูปแบบกำรรวมศำสตร์โดยทุกสำขำวิชำมีส่วนร่วม

Signature Product ที่ได้

 องค์ควำมรู้ด้ำนผลงำนสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบ และสถำปัตยกรรม ท่ีได้รับกำรสืบสำนและต่อยอดบนฐำน
วัฒนธรรมภูมิปัญญำโดยได้รับกำรศึกษำเปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ผลเพ่ือกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ 
ชิ้นงำน กิจกรรม และกำรพัฒนำหลักสูตรจนถึงนวัตกรรม เพื่อพัฒนำสู่กำรสร้ำงอำชีพและผลิตภัณฑ์อันมีอัตลักษณ์
เฉพำะถิ่นของชุมชน
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 เสริม ICT ร่วมสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน โมเดล  วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal

 ก้ำวทนัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร (ICT) ขัน้พืน้ฐำนในกำรใช้โทรศพัท์เคลือ่นที ่ผลติสือ่โซเชยีลมเีดยี
เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของชุมชน

Signature Product ที่ได้

 สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของชุมชน : ผลกำรเรียนรู้จำกกำรเสริมทักษะกำรใช้  ICT 
ขั้นพื้นฐำน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. ผู้น�ำองค์กร ผู้น�ำชุมชน วัด โรงเรียนและชุมชนเห็นควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นให้ชุมชนก้ำวทัน ICT และ
  สนับสนุนให้ชุมชนพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ ICT ขั้นพื้นฐำนเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
  ในกำรผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย

 1. ในรปูแบบงำนสร้ำงสรรค์ภำพพมิพ์ จำกกำรศกึษำศลิปกรรมประดบัสถำปัตยกรรมประเภทวดัในวฒันธรรมไทลือ้ 
 2. แนวทำงกำรออกแบบตกแต่งภำยใน จำกกำรศกึษำพืน้ทีใ่ช้สอยในเรอืนไทลือ้ใน อ.เชยีงค�ำ จ.พะเยำ ประเทศไทย 
  และเรือนไทลื้อบ้ำนนำยำงไต้ เมืองน�้ำบำก แขวงหลวงพระบำง สปป.ลำว
 3. แนวทำงกำรอนุรักษ์ และสืบสำนภูมิปัญญำไทล้ือด้ำนกำรขับล้ือ จำกกำรศึกษำกำรปรับตัวของกลุ่มศิลปะ
  กำรแสดงกลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อใน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำ ประเทศไทย และเรือนไทลื้อบ้ำนนำยำงไต้ เมืองน�้ำบำก 
  แขวงหลวงพระบำง สปป.ลำว
 4. กำรประยกุต์ใช้วสัดพืุน้ถิน่ในบ้ำนเรือนปัจจบุนั และแนวทำงกำรปรบัปรงุรำยวชิำในหลกัสตูรสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  จำกกรณีศึกษำกำรใช้วัสดุพื้นถิ่นในกำรก่อสร้ำงเรือนไทลื้อ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. เครือข่ำยท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน และชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำ ประเทศไทย 
 2. เครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำกำรสนับสนุนและกำรให้ควำมส�ำคัญของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสุภำนุวงศ์ 
  แขวงหลวงพระบำง สปป.ลำว และผู้บริหำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
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 2. ผู้น�ำชุมชนและชุมชนมีควำมเข้มแข็ง และยินดีมีส่วนร่วมในกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์จุดดีและจุดเด่นของ
  กำรท่องเที่ยวชุมชน
 3. กำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ ICT ขั้นพื้นฐำนด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นควำมต้องกำรที่ส�ำคัญของชุมชน

 รปูแบบการด�าเนนิงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาสู ่ความยัง่ยนื วทิยาลัยการศกึษา : 
โรงเรียนง�าเมืองวิทยาคม
เป้าหมายของโครงการ: Ultimate Goal

 1. เพื่อศึกษำศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน
 2. เพื่อศึกษำกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
 3. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน
Signature Product ที่ได้

 1. รูปแบบกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนด้วยศำสตร์พระรำชำ
 2. ศูนย์กำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
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UP Product

 จำกกำรที่มหำวิทยำลัยพะเยำ โดยสถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรด�ำเนนิงำนทัง้ทำงด้ำนองค์ควำมรูแ้ละงบประมำณให้กบันกัวิจยัของมหำวทิยำลยัพะเยำได้น�ำนวตักรรมและเทคโนโลยี 
หรือองค์ควำมรู้ไปแก้ไขปัญหำ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนวิจัยให้กับผู้ประกอบกำร ชุมชน ในรูปแบบของกำร
ให้บรกิำรวชิำกำรเพือ่ยกระดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมแก่ผูป้ระกอบกำรมำกกว่ำ 125 รำย มกีำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรใหม่
และบ่มเพำะธรุกจิให้กับนสิติและผูป้ระกอบกำรในพืน้ทีจ่�ำนวน 25 รำย มโีครงกำรวจิยัร่วมกบัภำคเอกชนจ�ำนวน 38 โครงกำร 
ซึ่งจำกกำรด�ำเนินงำนท�ำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำร ชุมชน และมหำวิทยำลัยพะเยำ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบกำรที่มำจ�ำหน่ำยในแบรนด์ของ UP Product เพ่ือช่วยเพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับชุมชนและ
เป็นกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : Key Success Factors

 1. กำรมีส่วนร่วม
 2. ควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ

 •  ผลติภัณฑ์ข้ำวหอมมะลอิินทรย์ี กำรพัฒนำกระบวน
กำรผลติและกำรบรหิำรจดักำรกำรผลติจำก ไร่ข้ำวหอม อ�ำเภอ
ดอกค�ำใต้ จงัหวดัพะเยำ โดยทีป่รกึษำ ผศ.ดร.วำสนำ พิทกัษ์พล 
คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
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 • น�ำ้มนังำด�ำบรสุิทธิ ์100 % ด้วยกรรมวธิสีกัดเยน็คงคณุค่ำทำง
โภชนำกำรและอุดมด้วยสำรต้ำนอนมุลูอสิระ จำกสถำนประกอบกำรน�ำ้มนังำ
ตำเลิศ โดยนักวจิยั ผศ.ดร.คมศักดิ ์ พนิธะ คณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย์

 • น�ำ้มนักระเทยีมแคปซลู ด้วยกรรมวธิสีกดัเยน็ท่ีคงคณุค่ำทำง
โภชนำกำรช่วยในกำรลดควำมดันโลหิตจำกวิสำหกิจชุมชนสันโค้ง 
อ.ดอกค�ำใต้ โดยนกัวิจยั ผศ.ดร.คมศกัดิ ์พนิธะและคณะ คณะวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

 • น�้ำผึ้งป่ำ ผลิตภัณฑ์น�้ำผึ้งคุณภำพดีจำกดอกไม้ธรรมชำติ
ควำมเข้มข้นสูง จำกภัณฑิรำฟำร์มผึ้ง โดยที่ปรึกษำ ดร.รณกร สร้อยนำค 
คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

 • ผลติภณัฑ์เครือ่งส�ำอำงทีม่ส่ีวนผสมของสำรสกดัจำกมะไฟจีน 
จำกวิสำหกจิชมุชนขวญัธำรำ จงัหวดัน่ำน โดยนกัวจิยั ผศ.ดร.คมศกัดิ ์พนิธะ 
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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 • ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 มหำวิทยำลัยพะเยำ ด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงและส่งเสริมกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน โดยมี
กำรบรูณำกำรร่วมกบัพนัธกจิด้ำนอืน่ ๆ ทัง้ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน กำรบรกิำรวชิำกำร และงำนวจิยั ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบ
ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) และกองกิจกำรนิสิต ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย (ภำครัฐ เอกชน และชุมชน) ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนศิลปะและวัฒนธรรมในกำรพัฒนำ
พื้นที่ของจังหวัดพะเยำและภำคเหนือตอนบน เพื่อกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน (SDG 11)

รางวัลด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�าปี 2563
 1. รำงวลัหน่วยงำนทีส่นบัสนุนขบัเคลือ่น “บวร” ในกำรพฒันำชุมชนด้วยมติทิำงวัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมำณ 
  พ.ศ. 2563 ของส�ำนักนำยกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม

 2. รำงวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ของกระทรวงวัฒนธรรม

 3. รำงวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็ก หรือเยำวชน  ของกระทรวงวัฒนธรรม

 4. รำงวลั สถำนศกึษำทีส่่งเสรมิโครงกำรเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรไีทย ประจ�ำปี 2563 ของกรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
  กระทรวงวัฒนธรรม

 5. รำงวัลเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย ประจ�ำปี 2563 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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• ตลาดวัฒนธรรมไทลื้อเชียงค�าจังหวัดพะเยา ยกระดับรายได้สู้โควิด

 หลงัจำกจำกสถำนกำรณ์ไวรัส COVID-19 ชมุชนต้องด�ำเนนิชวีติรปูแบบใหม่แตกต่ำงจำกอดตี หรอื “New Normal” 
ปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวนับเป็นควำมท้ำทำยของกำรกลับมำเปิด “ตลาดวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นตลำดที่เกิดจำกงำนวิจัยที่น�ำ 
“ทุนทางวัฒนธรรม” แปลงเป็น “ทุนเชิงเศรษฐกิจ” ซึ่งกำรกลับมำตลำดวัฒนธรรมชุมชน เป็นควำมพยำยำมในกำรฟื้นฟู
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจและธุรกิจของชุมชนในรูปแบบใหม่

 นำยปณิธำน ประมูล อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ นักวิจัย
ผู้ประสำนงำนโครงกำรในพื้นที่ กล่ำวถึงกำรท�ำงำนตลำดวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อว่ำ เป็นโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำทุนทำง
วฒันธรรมชมุชนผ่ำนกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และประชำสงัคม เพือ่เพิม่ศกัยภำพและพฒันำเศรษฐกจิชมุชนใน
พื้นที่ บริบทพื้นที่ทำงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยำ ภำยใต้โครงกำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุน 
“แผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (SIP)” ผ่ำน สกสว. และควำมร่วมมือเชิงพื้นที่ของมหำวิทยำลัยพะเยำ
โดยมี รศ.ดร.สุพรรณี ฉำยะบุตร เป็นหัวหน้ำโครงกำร และ ดร.ธนภณ วัฒนกุล เป็นนักวิจัยหลัก “คณะวิจัยได้ท�า
ประชาคมระดมสมองกับคนในพื้นที่โดยมีตัวแทนชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านเข้าร่วม โดยใช้แผนที่ทางวัฒนธรรม (Culture 
Mapping) เข้ามาพูดคุยเพื่อให้คนในชุมชนเห็นชุดข้อมูลหรือทุนทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน และเป็นการสร้างพื้นที่ 
สร้างโอกาสให้คนในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการรับรู้และเห็นสถานะในปัจจุบันของทุนทางวัฒนธรรรม
ชุมชนของตัวเอง เพื่อสามารถน�าทุนที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์”

 ตลำดวัฒนธรรมไทลื้อ เป็นตลำดเชิงวัฒนธรรม 1 ใน 16 พื้นที่ทำงวัฒนธรรมชุมชน ที่โครงกำรฯ ด�ำเนินกำร
ในลกัษณะของกำรไปกระตุน้ให้เกดิประชำคมวฒันธรรมให้เข้มแขง็ ด้วยกำรศกึษำส�ำรวจและลงพืน้ทีช่มุชนเกีย่วกบักำรอนรุกัษ์
และส่งเสริมทุนทำงศิลปวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งประวัติศำสตร์ของพื้นที่ น�ำไปสู่แผนที่ทำงวัฒนธรรมชุมชนที่ชี้ให้เห็นถึง
ฐำนทรัพยำกรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อน�ำไปพัฒนำต่อยอดสร้ำงมูลค่ำ ซึ่งกำรท�ำงำนวิจัยดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำจำกทุน
ทำงวัฒนธรรมชุมชนเป็น “ทุนเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีประชำคมวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกับภำครัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีน่�ำไปสูก่ำรจดัพืน้ที ่“ตลาด” ในรปูแบบ “ตลาดวฒันธรรม” ตำมอตัลกัษณ์ท้องถิน่นัน้ ๆ  

 ในพื้นที่ชุมชนมีตลำดประจ�ำทั้งตอนเช้ำและตอนเย็น เป็นตลำดท่ีมีของขำยท่ัวไป ส่วนเร่ืองกำรจัดกิจกรรม
ด้ำนวฒันธรรมทำงอ�ำเภอจะมีเทศกำลงำนสบืสำนต�ำนำนไทลือ้ ซึง่มกีำรจดัเป็นงำนประจ�ำปี มรีปูแบบเป็นงำน Event ใหญ่ 
ซึ่งกำรท�ำงำนวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน�ำโจทย์ตรงนี้มำท�ำงำนด้วยกำรร่วมคิดร่วมออกแบบกับชุมชน เพื่อให้งำน Event 
เหล่ำนี้กลำยเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันมำกขึ้น เริ่มจำกกำรสร้ำงควำมถี่ในกำรจัดงำนจำกปีละ 1 ครั้ง
ขยับขึ้นมำเป็นเดือนละ 1 ครั้ง แล้วขยับมำเป็นอำทิตย์ละ 1 ครั้ง จนปัจจุบันสำมำรถท�ำได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรและให้ชุมชนเห็นว่ำงำนวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทำงวัฒนธรรมสำมำรถสร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพ
ให้กับชุมชนได้ทุกวัน 
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 ทัง้นี ้ตลำดวฒันธรรมไทลือ้เป็นกำรบรหิำรงำนโดยภำคประชำสงัคมไทลือ้ อ.เชยีงค�ำ จ.พะเยำ โดยมภีำคเีครอืข่ำย
ในพื้นที่เข้ำมำร่วมสนับสนุนกำรท�ำงำน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 5 หมู่บ้ำน ในพื้นที่ต�ำบลหย่วน อ.ชียงค�ำ จ.พะเยำ 
ได้แก่ บ้ำนธำตุสบแวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2, บ้ำนหย่วน หมู่ที่ 3, บ้ำนมำงหมู่ที่ 4 และบ้ำนดอนไชยหมู่ที่ 5, ร่วมกับ
ภำคอีืน่ ๆ เช่น อบต.เชยีงค�ำ, อบต.หย่วน, มหำวิทยำลยัพะเยำ โดยเปิดโอกำสให้คนในชุมชนสำมำรถขำยสนิค้ำทีเ่กีย่วกบั
วัฒนธรรมชุมชนของตัวเอง เช่น อำหำรไทลื้อ เสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม หรือกำรแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ 

 ส�ำหรบัพืน้ทีใ่นกำรจดัตลำด ทำงชมุชนจะใช้จดุส�ำคญัของหมูบ้่ำน เช่น ลำนวฒันธรรมชุมชน ลำนวดัในชมุชน หรอื 
ศูนย์สินค้ำโอทอป เพื่อหนุนเสริมให้สถำนที่ดังกล่ำวเกิดควำมคึกคักขึ้น โดยพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดแต่งกำยชุดไทลื้อและ
น�ำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนหรืองำนหัตถกรรมชุมชนมำขำย พร้อมทั้งมีดนตรีพื้นบ้ำน ศิลปะกำรแสดง กำรสำธิตกำรทอผ้ำ 
ท�ำกับข้ำว ท�ำขนมดั้งเดิมของชำวไทลื้อ ให้ผู้มำเยือนและนักท่องเที่ยวได้ชมด้วยอย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำรส�ำรวจและ
เกบ็ข้อมลูกำรท�ำงำนทีผ่่ำนมำพบว่ำ ตลำดวัฒนธรรมสำมำรถสร้ำงเศรษฐกจิในครวัเรอืนได้ครวัเรือนละ 1,000 - 2,000 บำท
ต่อวัน โดยเฉพำะกลุ่มหัตถกรรมที่มีรำยได้เข้ำมำอย่ำงไม่ขำดสำย ซึ่งก่อนหน้ำนี้กลุ่มดังกล่ำวต้องรอตลำดภำยนอก 
งำนประจ�ำปี หรอืนักท่องเท่ียวขำจรเท่ำนัน้ เมือ่เหน็ตวัเลขรำยได้กำรเพิม่ข้ึนของแต่ละครวัเรอืนท�ำให้ผูวิ้จยัเหน็ถึงศกัยภำพ
ของตลำดวฒันธรรมชมุชน โดยต้องกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำรทีม่ผีลิตภณัฑ์คล้ำยกนัให้เป็นวสิำหกจิชมุชน และส่งเสรมิ
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ให้เข้ำมำเป็นผู้ประกอบกำรทำงวัฒนธรรมในอนำคต
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 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหำรกระทรวง และประชำสังคมทำงวัฒนธรรม ชุมชนไทลื้อ ร่วมกับอปท.และ
คณะนักวิจัย ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนกำรเปิดพ้ืนท่ีศิลปะวัฒนธรรม ชุมชนไทล้ือ อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำเพ่ือกำรพัฒนำ
เชิงพื้นที่ ด้วยงำนวิจัยที่สร้ำงรำยได้ให้ชุมชน (อีกหน่ึงนโยบำย “วัฒนธรรมวิจัย” ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ในกิจกรรม “กาดลายน�้าไหลไทลื้อเชียงค�า” (จัดตลำดรวมกัน 5 
หมู่บ้ำน) ณ วัดพระธำตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำ หลังจำกที่ได้ลงพื้นที่ทำง ศ.ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 
ได้กล่ำวว่ำ  “สิ่งที่น่าชื่นชมจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้เห็นศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้ว
ก็คือ การที่ชาวบ้านเข้าใจว่า งานวิจัย คืออะไร ซึ่งทางกระทรวงฯ จะเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้ต่อเพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เวลานี้ชาวบ้านพูดแล้วว่า รู้จักงานวิจัย ชาวบ้านท�าวิจัยเป็นแล้ว ดังนั้นผมคิดว่าเราจะต้อง
สนบัสนนุงานวิจยัทีท่�าให้คนเป็นนกัวจัิย ท่ีไม่ใช่เฉพาะชาวมหาวิทยาลยัเท่านัน้ แต่ต้องให้คนทัว่ไปโดยเฉพาะชาวบ้าน
เข้ามาร่วมเป็นนักวิจัยด้วย โดยต้องเป็นการท�าวิจัยแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุด นั่นคือการคิด ใคร่ครวญ หาความรู้ 
และสร้างความรู้ เพราะการท�าวิจัยจะได้ผลจริงส่วนหนึ่งคือ ต้องท�าให้วิจัยเป็น “วัฒนธรรม” หรือเป็น “วิถีชีวิต”  
และต้องเป็นงานวิจัยที่ออกนอกมหาวิทยาลัย โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะสนับสนุนให้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.เข้ามาด�าเนินการตรงนี้ต่อไป”
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• มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นถิ่นในจังหวัดพะเยา

 กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทยพื้นถ่ิน ถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงควำมงดงำมของตัวบุคคล แสดงให้เห็นถึง
กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและสืบสำนต่อไป ซึ่งจังหวัดพะเยำ มีควำมโดดเด่นในเรื่องของ
กำรแต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย โดยเฉพำะกำรแต่งกำยด้วยชุดไทลือ้ ซ่ึงถอืเป็นเอกลกัษณ์และเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมคีวำมโด่ดเด่น
ในจงัหวดัพะเยำ ดงัจะเหน็ได้ทีอ่�ำเภอเชยีงค�ำ อ�ำเภอเชยีงม่วน และอกีในหลำยพืน้ทีใ่นจงัหวัดพะเยำ รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ กล่ำวว่ำ “มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการรณรงค์
การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า  “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” พร้อมเชิญชวนให้ บุคลากร
ตลอดจนนิสิตและนักเรียนในมหาวิทยาลัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่น ทุก ๆ วันอังคาร และวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์
ภมูปัิญญาไทย ส่งเสรมิเศรษฐกจิอย่างสร้างสรรค์ และให้เศรษฐกิจในจงัหวดัพะเยามรีากฐานทีม่ัน่คง ชมุชนสามารถ
พึง่พาตนเองได้ พร้อมตอบโจทย์กบันโยบายของจังหวดัพะเยา ทีเ่ชญิชวนให้ประชาชนในจงัหวดัพะเยา ร่วมแต่งกาย
ชุดไทยพื้นถิ่นในวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
ให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาสืบไป”



117



118

• โครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”ครั้งที่ 5

 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ น�ำโดย รองศำสตรำจำรย์พรรณยุพำ นพรัก คณบดี
คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และนิสิต ร่วมโครงกำร “ประเพณีแห่
ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 5 โดยควำมร่วมมือระหว่ำง คณะศิลปศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ และ
วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ ร่วมกับวัดพระธำตุจอมทอง จังหวัดพะเยำ เทศบำลเมืองพะเยำ ส�ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยำ ส�ำนักงำนพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ ในวันที่ 8 มีนำคม พ.ศ.2563 ที่ผ่ำนมำ โดยมีขบวนแห่
ที่มีนิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำแต่งกำยด้วยชุดเวียง และขบวนแสดงฟ้อนแบบชำวล้ำนนำที่มีชื่อว่ำ “ฟ้อนปัญญาเรืองรอง 
ม่วงทอง ม.พะเยา” อย่ำงอ่อนช้อยสวยงำม ไปตำมถนนในเขตเทศบำลเมืองพะเยำ เพ่ือเข้ำสู่วัดพระธำตุจอมทอง 
เพือ่ถวำยผ้ำห่มพระธำตุจอมทองสมโภชห่มผ้ำพระธำตุจอมทอง โดยมีประชำชน พทุธศำสนกิชน เข้ำร่วมและให้ควำมสนใจ
เป็นจ�ำนวนมำก โดยปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่ำ 700 คน เป็นควำมร่วมมือร่วมใจ ของนิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ ผู้น�ำชุมชน 
รวมถึงคณบดี คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยพะเยำ นอกจำกควำมพิเศษของงำน จะอยู่ที่กำรแห่ผ้ำห่มพระธำตุจอมทอง 
36 เมตร นอกจำกจะเป็นกำรส่งเสรมิในเรือ่งของกำรท่องเทีย่วจงัหวดัพะเยำแล้ว ยงัเป็นกำรท�ำนบุ�ำรงุ รกัษำศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงำม ที่ดึงดูดสำยตำของประชำชนในจังหวัดพะเยำและนักท่องเที่ยวอีกด้วย
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• โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจ�าปี 2563

 เป็นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนของจังหวัดพะเยำจำกกำรสร้ำงสรรค์
ประเพณตีำนข้ำวใหม่ให้มคีวำมโดดเด่น และเพ่ือให้นสิติได้รบักำรปลกูฝังค่ำนยิมสร้ำงจติส�ำนกึควำมเป็นไทย สร้ำงควำม
ภำคภมิูใจในวถิชีีวติทีด่งีำมด้วยประเพณแีละศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน กลยทุธ์ด้ำนท�ำนบุ�ำรงุศิลปะและวฒันธรรมได้บรูณำกำรงำน
กบัทกุพนัธกจิของมหำวทิยำลยัอย่ำงเป็นรปูธรรม เมือ่วนัที ่ 9 ม.ค. 2563 มหำวิทยำลยัพะเยำโดยศนูย์ศลิปวฒันธรรม
ล้ำนนำ (ไต) กองกจิกำรนสิติ และทมีวจิยัระเบยีงวฒันธรรมกว๊ำนพะเยำฯ ร่วมกับเทศบำลเมอืงพะเยำ จดักิจกรรมกว๊ำนพะเยำ
สำยน�ำ้แห่งชีวติ ตำนข้ำวทพิย์พระเจ้ำตนหลวง ประจ�ำปี 2563 ในโครงกำรตำนข้ำวใหม่ใส่บำตรหลวง ประจ�ำปี 2563 
จัดขบวนแห่ข้ำวใหม่ข้ำวทิพย์ทำงเรือในกว๊ำนพะเยำ จำกท่ำเรือวัดติโลกอำรำมสู่ท่ำน�้ำพระอุโบสถวัดศรีโคมค�ำ ต่อด้วย
ขบวนแห่ทำงบกจำกหน้ำพระอุโบสถสู่พระวิหำรพระเจ้ำตนหลวง โดยกำรสนับสนุนจำก 14 ชุมชนเทศบำลเมืองพะเยำ 
เทศบำลต�ำบลบ้ำนต�๊ำ เทศบำลต�ำบลบ้ำนต๋อม อบต.บ้ำนตุ่น อบต.แม่นำเรือ อบต.แม่ใส ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
พะเยำ ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพะเยำ เพื่อน�ำไปถวำยพระเจ้ำตนหลวงใน “ป๋าเวณีสี่เป็ง” ซึ่งท้องถิ่นนิยม
จดัประเพณ ี“ตานข้าวใหม่” กจิกรรมครัง้น้ีได้รบัควำมเมตตำจำกท่ำนเจ้ำคุณพระสนุทรกติตคุิณ เจ้ำคณะอ�ำเภอเมืองพะเยำ 
รักษำกำรเจ้ำอำวำสวัดศรีโคมค�ำ พระครูศรีวรพินิจ รองเจ้ำคณะอ�ำเภอปง ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวงวัดศรีโคมค�ำ 
น�ำพระสงฆ์ประกอบพธิ ีฝ่ำยฆรำวำสน�ำโดย รศ.ดร.สภุกร พงศบำงโพธ์ิ อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัพะเยำ ท่ำนชตุเิดช มจีนัทร์ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ ผู้แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ ท่ำนฐิฐำ เชียงวงศ์ ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย จ.พะเยำ
และนำยกเหล่ำกำชำด จ.พะเยำ นำงสำวจุฬำสินี โรจนคุณก�ำจร นำยกเทศมนตรีพะเยำ พร้อมหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และผู้บริหำร อปท.รอบกว๊ำนพะเยำ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. แขกผู้มีเกียรติและนิสิต ม.พะเยำ ร่วมในพิธี
ถวำยข้ำวใหม่ข้ำวทิพย์แด่องค์พระเจ้ำตนหลวงในครั้งนี้
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• การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
มหำวทิยำลยัพะเยำ ด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมอบรมพฒันำทกัษะกำรสร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์จำกทุนทำงวฒันธรรมชมุชน “การท�า
ตุก๊ตาและของทีร่ะลกึ” แก่ผู้สนใจจำก 5 หมู่บ้ำนชุมชนวฒันธรรมไทลือ้เชยีงค�ำ กจิกรรมจดัตัง้แต่วนัที ่21 - 23 กันยำยน 
2563 ณ ศนูย์วฒันธรรมไทลือ้วดัหย่วน ต.หย่วน อ.เชยีงค�ำ จ.พะเยำ ในโครงกำรวิจยัเพือ่พัฒนำผลติภัณฑ์จำกภมูปัิญญำ
ท้องถิ่นภำคเหนือด้วยทุนทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นออกสู่สำกล น�ำโดยหัวหน้ำโครงกำรวิจัย อ.ปณิธำน ประมูล นำยนริศ 
ศรีสว่ำง หัวหน้ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) นำงสำวชนำภำ จันทำพูล นักวิจัยในโครงกำร และได้รับเกียรติจำก
คุณยุทธนำ บุญประคอง จำกพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตำ ศูนย์ผลิตตุ๊กตำเชียงใหม่ อ�ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดควำมรู้
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 • เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
มหำวทิยำลยัพะเยำ จดักิจกรรมน�ำเสนอสรปุผลกำรด�ำเนินงำนกำรฝึกทกัษะและต่อยอดงำนภมูปัิญญำท้องถิน่ ในโครงกำร
จ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid - 19) 
โดยมหำวทิยำลัยพะเยำ ในส่วนทีศ่นูย์ศลิปวฒันธรรมล้ำนนำ (ไต) รบัผดิชอบ ณ อำคำรสโมสรพนกังำนเทศบำลเมอืงพะเยำ 
ซึง่มผีูไ้ด้รบักำรจ้ำงงำนเข้ำร่วมกำรน�ำเสนอผลงำนและร่วมจดักจิกรรมทัง้ส้ิน 151 คน โดยมี นำยนรศิ ศรสีว่ำง อ.ปณธิำน ประมลู 
นำยปริญญำ ทวีจันทร์ กรรมกำรโครงกำรเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้บริหำร
เทศบำล หรือ อบต. และประธำนหอกำรค้ำจังหวัดพะเยำร่วมเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินผลงำนของผู้ได้รับ
กำรจ้ำงงำนในโครงกำรครั้งนี้ อีกทั้งท่ำนนำยกเทศมนตรีเมืองพะเยำ (นำงสำวจุฬำสินี โรจนคุณก�ำจร) ได้ให้เกียรติ
เป็นประธำนเปิดงำน มีผูไ้ด้รบักำรจ้ำงงำนมำจำกท้องถิน่ในเขต 12 อปท.เข้ำร่วมน�ำเสนอผลงำน ได้แก่ เทศบำลเมอืงพะเยำ 
เทศบำลต�ำบลบ้ำนต๋อม เทศบำลต�ำบลสันป่ำม่วง เทศบำลต�ำบลบ้ำนสำง อบต.บ้ำนตุ่น อบต.แม่นำเรือ อบต.แม่ใส 
(อ.เมือง จ.พะเยำ) อบต.ดอกค�ำใต้ (อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยำ) เทศบำลต�ำบลเชียงค�ำ เทศบำลต�ำบลหย่วน (อ.เชียงค�ำ 
จ.พะเยำ) อบต.เวียง (อ.เทิง จ.เชียงรำย)
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 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม “OTOP ของ ปิง วัง ยม น่าน” ในโครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคเหนือ ด้วยทุนทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นออกสู่สำกล ณ เซ็นทรัลพลำซ่ำ 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งมีพิธีเปิดงำน ในวันที่ 31 ก.ค. 2563 โดยได้รับเกียรติจำก ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�ำ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยคุณภำพนิสิต มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นประธำนในกำรเปิดงำน และได้รับเกียรติจำก อ.วิถี พำนิชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ กล่ำวแสดงควำมยินดีต่อกำรจัดงำน พร้อมทั้ง อ.จำรุวรรณ โปษยำนนท์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี, 
ผู้บริหำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, คุณลักษมี ศรีสมเพชร นำยกสมำคมวัฒนหัตถศิลป์ล้ำนนำ ให้เกียรติ
ร่วมงำน ซึ่งกำรแสดงในพิธีเปิดได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงค�ำ น�ำโดย ผอ.วิชัย ศรีจันทร์ และ
พ่อหลวงประเทือง กองมงคล, อ.โอภำส ยำค�ำมี สถำบันกำรแสดงอันดีอันงำม, อ.กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ ผอ.โยนก อุทยำน
ท่ำน�้ำศักดิ์สิทธิ์ และศิลปินนักแสดง คุณภำณุพงษ์ ประพันธ์, คุณอ้อม มณีรัตน์ รัตนัง ศิลปินเพลงพื้นบ้ำนชื่อดัง 
และคุณกษิดิศ เกษตรกำรุณย์ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มหมี่กรอบล�ำไย บ้ำนดอนไชย อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำ 
มีกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคเหนือ จำกผู้ประกอบกำรสู่ผู้บริโภคเป็นกำรเปิดช่องทำง
กำรตลำดใหม่ ได้รับกำรตอบรับจำกผู้เยี่ยมชมงำนอย่ำงล้นหลำมสร้ำงรำยได้ให้ผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้น

 • อำจำรย์จำรวุรรณ โปษยำนนท์ ผูช่้วยอธิกำรบดี น�ำคณะวจัิยระเบยีงวฒันธรรมกว๊ำนพะเยำฯ และคณะ อว.จ้ำงงำน
ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ 2019 มหำวิทยำลัยพะเยำ ในส่วนท่ีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ไต) 
สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด�ำเนินกำรจัดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้โครงกำรท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมสืบสำนภูมิปัญญำจัดดำสะตวง สะเดำะเครำะห์ ณ ศูนย์เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวต�ำบลแม่ต�๋ำ (ม่วนใจ๋ฮิมต้ำ) 
ชุมชนแม่ต�๋ำอินทร์ฐำน โดยกำรสนับสนุนของเทศบำลเมืองพะเยำ และโครงกำรวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊ำนพะเยำฯ 
โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้อ�ำนวยกำรภูมิภำคตะวันออกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน�ำคณะเข้ำเยี่ยมชมและ
ร่วมกิจกรรม ซึ่งนำยกเทศมนตรีเมืองพะเยำน�ำคณะต้อนรับ 22 สิงหำคม 2563
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 • ด้านการบริหาร

ด้านงบประมาณ 

 มหำวิทยำลยัพะเยำ ได้รบัจดัสรรจำกเงินงบประมำณจำกงบประมำณแผ่นดนิและมหำวทิยำลยัพะเยำ ยงัมงีบประมำณ
รำยได้ที่ได้รับจำกส่วนอื่น ๆ  หรือจำกกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย เช่น จำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรให้
บริกำรด้ำนอื่น ๆ  รวมถึงกำรบริจำค จำกหน่วยงำนและองค์กรจำกภำยนอก  โดยได้มีกำรจัดสรรงบประมำณโดยแยกตำม
แผนงำน งำน โครงกำร และหมวดรำยจ่ำย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่มุ่งเน้นให้
พัฒนำบัณฑิต ให้มีคุณภำพและกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งบริหำรงำนโดยกองคลัง  โดยใช้คู่มือ
บัญชีส่วนรำชกำรและหน่วยงำนย่อยของกรมบัญชีกลำง และใช้ระบบบัญชีของมหำวิทยำลัยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
กรมบัญชีกลำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงสรุปงบประมาณประจ�าปี 2563

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามมิติกองทุน

ปีงบประมาณ

มิติกองทุน

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ เงินสะสม

จ�านวน

รวม

ร้อยละ

2563 1,131,844,600 1,041,726,400 28,443,600 2,202,014,600

กองทุนเพื่อกำรศึกษำ
กองทุนวิจัย
กองทุนบริกำรวิชำกำร
กองทุนกิจกำรนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถำวร
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

รวม

1,762,610,854
10,460,006
3,944,665

45,083,000
376,447,955

3,468,120
2,202,014,600

80.05 
 0.48 
 0.18 
 2.05 

 17.10 
 0.16 

100.00

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามมิติกองทุน

124
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หมวดรายจ่าย จ�านวน ร้อยละ

• งบบุคลากร
 เงินเดือน
 ค่ำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
 ค่ำจ้ำงชั่วครำวรำยวัน
• งบด�าเนินการ
 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 ค่ำสำธำรณูปโภค
• งบอุดหนุน
 เงินอุดหนุนทั่วไป
• งบลงทุน
 ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

725,000,000
100,822,720

5,823,530

598,921,887
69,765,000

325,233,508

376,447,955
2,202,014,600

 32.92 
4.58

 0.26 

27.20
3.17 

14.77

17.10
100.00

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

 แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณ จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 (กองแผนงำน งำนงบประมำณ)
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ด้านบุคลากร 

บุคลากร/วุฒิการศึกษา

กลุ่ม/ต�าแหน่ง

บุคลากร/ต�าแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มสาขา/ต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

พนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

ผู้มีความรู้ฯ

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ปริญญาโท

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รวม

รวม

รวม

รวม

พนกังำน
ผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถพิเศษ
ผูท้รงคุณวฒุิ

รวม
คดิเป็นร้อยละ

กลุม่มนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กลุม่วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่วทิยำศำสตร์สขุภำพ
โรงเรียนสำธติมหำวทิยำลยัพะเยำ
ศนูย์กำรแพทย์และโรงพยำบำล
วทิยำเขตเชยีงรำย

รวม

พนกังำน
ผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถพิเศษ
ผูท้รงคุณวฒุิ

รวม
คดิเป็นร้อยละ

กลุม่มนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กลุม่วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่วทิยำศำสตร์สขุภำพ
โรงเรียนสำธติมหำวทิยำลยัพะเยำ
ศนูย์กำรแพทย์และโรงพยำบำล
วทิยำเขตเชยีงรำย

รวม

71
5
3

79
7.87

340
269
273
46

-
-

928

233
2

11
246

82.00

87
91
64
2
2
-

246

397
10
9

416
41.43

22
2

14
2

12
1

53

26
4

20
50

16.67

23
20
3
1
2
1

50

460
8

41
509

50.70

11
4
4
4
-
-

23

-
-
4
4

1.33

-
-
2
-
2
-
4

928
23
53

1,004
100.00

373
275
291
52
12
1

1,004

259
6

35
300

100.00

110
111
69
3
6
1

300

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ 

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
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บุคลากร/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาเอกปริญญาโท รวม

พนกังำนรำชกำร
พนกังำนมหำวทิยำลยั
ผูท้รงคุณวฒุิ
ลกูจ้ำงชัว่ครำว

รวม
คดิเป็นร้อยละ

2
548

1
32

583
61.56

1
62

-
11
74

7.81

10
271

1
-

282
29.78

-
8
-
-
8

0.85

13
889

2
43

947
100.00

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายบริการ จ�าแนกตามคุณวุฒิ 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 (กองกำรเจ้ำหน้ำที่)

ผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2563

 มหำวิทยำลัยพะเยำ มีคะแนน 92.13 คะแนน มีระดับผลกำรประเมิน : A จำกกำรประกำศผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมหำวิทยำลัยพะเยำได้คะแนนอันดับที่ 15  จำกสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด 83 แห่ง 
และมีคะแนนรวมระดับประเทศอยู่ในระดับที่ 230 จำกผู้เข้ำร่วมทุกหน่วยงำนทั่วประเทศ 8,303 หน่วยงำน 
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 เกณฑ์กำรประเมินใช้ 3 แบบวัด คือ 1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 2. แบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และ 3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 
ตัวชี้วัด พบว่ำ มหำวิทยำลัยพะเยำมีคะแนนสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด สะท้อนถึงกำรตระหนักรู้
ของบคุลำกรในกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงซือ่สตัย์สุจรติ มุง่ผลสมัฤทธิสู์งสดุและค�ำนงึถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน 
อีกทั้งยังค�ำนึงถึงคุณภำพในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นควำมส�ำคัญของ
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e - service อย่ำงดียิ่ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอกรีนเมตริก
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รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

 สภำมหำวทิยำลัยพะเยำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวทิยำลยัพะเยำ เป็นคณะกรรมกำรทีข่ึน้ตรง
ต่อสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
จ�ำนวน 3 ท่ำน คือ

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกสภำมหำวิทยำลัยและเป็นไปตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้เพือ่สอบทำนประสทิธภิำพและประสทิธผิลของกระบวนกำรควบคมุภำยใน กระบวนกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และกระบวนกำรก�ำกบัดูแลทีด่ตีำมหลกัธรรมำภบิำล สอบทำนกำรด�ำเนนิงำนของมหำวทิยำลัยให้มคีวำมถกูต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�ำกับดูแลระบบงำนตรวจสอบภำยในให้มีควำมเป็นอิสระ 
โดยกำรพจิำรณำและเสนอควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระและเทีย่งธรรม อนัเป็นประโยชน์ในกำรปรบัปรงุและพฒันำกำรด�ำเนนิงำน
ของมหำวิทยำลัยตำมพันธกิจ เพื่อน�ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance)

 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรหน่วย
ตรวจสอบภำยใน รวม 6 ครั้ง เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่ำง ๆ ทั้งในส่วนของกำรด�ำเนินงำน
ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

1. การก�ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้ก�ำกับดูแลและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้มีควำมเป็น
อิสระเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส�ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ โดยได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งได้ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สิ่งที่ตรวจพบของแต่ละหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัยได้รับกำรทบทวนและปรับแก้ อันเป็น
กำรส่งเสริมให้กระบวนกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก�ำกับดูแลที่ดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกยิ่งขึ้น ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่หน่วยงำนก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับ
องค์กรในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ดังนี้

 1.1 การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ

   1.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พจิำรณำและให้ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกรรม/ 
 หน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมที่หน่วยตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ  ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี
 งบประมำณ 2562 - 2563 จ�ำนวน 16 หน่วยงำน รวม 25 รำยงำน โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพและ
 ประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรก�ำกับดูแลที่ดีของ
 แต่ละหน่วยงำนด้วย กรณีที่ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภำยในยังไม่ครอบคลุม คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 
 จะพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัยปรับปรุงกระบวนกำรทั้ง 3 เรื่อง
 ข้ำงต้น ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี (Good Governance) 
 รวมถึงพิจำรณำรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีโอกำสเกิดกำรทุจริตที่อำจมีผลกระทบ
 ต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยด้วย

   1.1.2 พจิำรณำกำรขอทบทวนมติทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวทิยำลยัพะเยำ คร้ังที ่6/2562 
 ระเบียบวำระที่ 4.6 เร่ือง รำยงำนผลกำรตรวจสอบส่วนงำนบริหำร (งำนเงินเดือน และค่ำตอบแทน 
 กองกำรเจ้ำหน้ำที่)
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 1.2 พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายใน และผลการด�าเนนิงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี

   1.2.1 พจิำรณำอนมุตัแิผนกำรตรวจสอบภำยในระยะยำว ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2567
   1.2.2 พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปีงบประมำณ 2564
   1.2.3 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปีงบประมำณ 2563 (รอบ 6 เดอืน)

2. พจิารณางบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต รวมถงึพจิารณาค่าจ้างทีป่รกึษาตรวจสอบงบการเงนิฯ

 2.1 พิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พจิำรณำให้ควำมเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบังบกำรเงนิ และรำยงำนของผูส้อบบญัชี
รับอนุญำต ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบ โดยเสนอแนะให้มหำวิทยำลัยด�ำเนินกำร ดังนี้

 (1) ปรับปรุงนโยบำยบัญชีเกี่ยวกับกำรบริหำรศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำให้ชัดเจน 
 (2) ก�ำหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกับกำรบรหิำรคลงัยำและเวชภณัฑ์ของศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวทิยำลยั
   พะเยำให้ชัดเจน เพื่อเป็นกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสม 
   เพียงพอ และเป็นกำรแก้ไขปัญหำตำมเงื่อนไข ข้อ 2 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
 (3) จัดอบรมเชิงปฏิบั ติกำรให ้แก ่บุคลำกรใหม่และผู ้บริหำรของศูนย ์กำรแพทย์และโรงพยำบำล 
   มหำวทิยำลยัพะเยำ เพือ่เพิม่พนูควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
   ตำมระเบียบที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดไว้ 
 (4) รำยงำนต่อสภำมหำวทิยำลยัเพือ่ทรำบว่ำ มหำวทิยำลยัได้ปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนตำมเงือ่นไข ข้อ 1 และข้อ 2 
   ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเรียบร้อยแล้ว 

 2.2 พิจารณาค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินฯ 

  2.2.1 พิจำรณำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ ส�ำหรับปีงบประมำณ 2563 
 โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดรำคำกลำง และคณะกรรมกำรก�ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) และก�ำหนดคุณลกัษณะ
 เฉพำะงำนจ้ำงทีป่รกึษำตรวจสอบงบกำรเงนิของมหำวทิยำลยัพะเยำ ส�ำหรบัปีงบประมำณ 2563 ได้พจิำรณำรำคำกลำง
 ส�ำหรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ ส�ำหรับปีงบประมำณ 2563 เป็นเงิน 
 2,400,000 บำท เนื่องจำกบริษัทชี้แจงกำรปรับเพิ่มรำคำจ้ำงที่ปรึกษำฯ ว่ำ ในปีงบประมำณ 2563 มหำวิทยำลัย
 มีศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย และสถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงำน
 จัดท�ำงบกำรเงินเอง ท�ำให้บริษัทมีขอบเขตกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น

  คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พิจำรณำรำคำกลำงอย่ำงรอบด้ำนและเป็นธรรมแล้ว มีควำมเห็นว่ำขอบเขต
 กำรด�ำเนนิงำนของทีป่รกึษำฯ ส�ำหรบัปีงบประมำณ 2562 ได้รวมศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวทิยำลัยพะเยำ
 ซึ่งเป็นหน่วยงำนใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจำกเป็นบริษัทเดิมท่ีเคยปฏิบัติหน้ำที่มำก่อน มีรำยละเอียด
 ข้อมูลของมหำวิทยำลยัเรยีบร้อยแล้ว จงึมีมตเิหน็ชอบรำคำกลำงค่ำจ้ำงท่ีปรกึษำตรวจสอบงบกำรเงนิของมหำวทิยำลยั
 พะเยำ ส�ำหรบัปีงบประมำณ 2563 เป็นเงนิ 2,000,000 บำท ซึง่ได้เสนอต่อสภำมหำวทิยำลยัเพือ่ให้ควำมเหน็ชอบ
 ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2562

  2.2.2 พิจำรณำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ ส�ำหรับปีงบประมำณ 2564 
 โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดรำคำกลำง และคณะกรรมกำรก�ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) และก�ำหนดรำยละเอยีด
 คุณลักษณะเฉพำะงำนจ้ำงที่ปรึกษำตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ ส�ำหรับปีงบประมำณ 2564 
 ได้พิจำรณำรำคำกลำงส�ำหรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ ส�ำหรับปีงบประมำณ 
 2564 เป็นเงิน 2,000,000 บำท

  คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พิจำรณำรำคำกลำงด้วยควำมรอบคอบ และโปร่งใสรวมทั้งได้พิจำรณำ
 ข้อจ�ำกดัต่ำง ๆ แล้ว มีมติเห็นชอบรำคำกลำงค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำตรวจสอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 ส�ำหรบัปีงบประมำณ 2564 เป็นจ�ำนวนเงนิ 2,000,000 บำท เนือ่งจำกเป็น รำคำจ้ำงทีป่รกึษำฯ ซึง่เท่ำกบัปีงบประมำณ 
 2563 ซึง่ได้เสนอต่อสภำมหำวทิยำลยัเพือ่ให้ควำมเหน็ชอบในครำวประชมุครัง้ที ่4/2563 เมือ่วันที ่13 มถินุำยน 2563
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 2.3 พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย และเรื่องอื่น ๆ

   2.3.1 พิจำรณำร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย ธรรมำภิบำลและจริยธรรม พ.ศ. 2563 ในส่วนที่
 เกีย่วข้องกบักำรตรวจสอบภำยใน โดยในปีงบประมำณ 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ได้พจิำรณำร่ำงข้อบังคบั
 มหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย ธรรมำภิบำลและจริยธรรม พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน
 หลำยครั้ง และเนื่องด้วยมีหนังสือกระทรวงกำรคลังเวียนแจ้ง “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐาน
 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” มีผลบังคับใช้
 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลำคม 2562 ดังนั้น จึงมีกำรปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำร
 ตรวจสอบฯ พิจำรณำร่ำงข้อบังคับดังกล่ำวแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2563 ซึ่งหน่วยกฎหมำยได้เสนอต่อ
 สภำมหำวทิยำลยัพะเยำในครำวประชุมครัง้ที ่6/2563 โดยมผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่20 กนัยำยน 2563

   2.3.2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 ในครำวประชุมคร้ังที ่5/2562 เมือ่วนัที ่20 กนัยำยน 2562 ถงึครำวประชุมครัง้ที ่2/2563 เม่ือวนัที ่13 มนีำคม 
 2563 ซึ่งคณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะให้มหำวิทยำลัยด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 7 ข้อ ซึ่งมหำวิทยำลัย
 ได้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

   2.3.3 รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยพะเยำ ระดับมหำวิทยำลัย 
 รอบ 12 เดือน ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

   2.3.4 รับทรำบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

   2.3.5 รับทรำบแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (RM - Plan) ระดับมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

   2.3.6 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ

   2.3.7 ทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยพะเยำ

   2.3.8 ประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภำยใน ในปีงบประมำณ 2562 
 รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในและศักยภำพของผู ้ตรวจสอบภำยใน 
 โดยจดัท�ำเป็นรำยงำนกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวทิยำลัยพะเยำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 
 ต่อสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

 ทั้งนี้ ภำพรวมตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำได้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีตำมภำรกิจด้วยควำมรอบคอบ และได้แสดงควำมเหน็ด้วยควำมเป็นอสิระและเทีย่งธรรมตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติ
และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทีด่ตีำมหลกัธรรมำภบิำลของมหำวทิยำลยั มกีระบวนกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิำพ 
ซึ่งส่งผลให้มหำวิทยำลัยด�ำรงไว้ซึ่งควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ และได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคล
ทุกภำคส่วน

                                                                             (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง)
                                                                ประธำนกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำมหำวิทยำลัยพะเยำ
                                                                                 2 ธันวำคม 2563
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
พร้อมมุ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออกเป็นเลิศ

ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคมะเร็ง
ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

รหัสบริการสุขภาพ 004134700
เปิดให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์
 • กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญตำมมำตรฐำน
  วิชำชีพ 
 • กำรสร้ำงและสนับสนุนงำนวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ที่ทรงคุณค่ำต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
 • กำรพัฒนำกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของโรงพยำบำล
 • กำรส่งเสริมให้บริกำรด้ำนสุขภำพด้วยนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ผสมผสำนกับภูมิปัญญำท้องถิ่น
 • พัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
 • กำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

พันธกิจ (Mission)
 บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

คติพจน์ (Motto)
เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน “Well - being for all”

อัตลักษณ์ (Identity)
โรงพยาบาลที่คุณเข้าถึงได้ “Hospital you can touch”

สิทธิการรักษาพยาบาล
 - สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
 - สิทธิประกันสังคม
 - สิทธิเบิกจ่ำยตรง กรมบัญชีกลำง
 - สิทธิกองทุนสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
 - สิทธิพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์

 • แพทย์    จ�ำนวน 23 คน
 • พยำบำล    จ�ำนวน 86 คน
 • เภสัชกร    จ�ำนวน 5 คน
 • นักเทคนิคกำรแพทย์  จ�ำนวน 4 คน
 • นักรังสีเทคนิค    จ�ำนวน 2 คน
 • นักกำยภำพบ�ำบัด     จ�ำนวน 1 คน

Smart Hospital, Drug List Application,
Medical Equipment Database Application, 
NCD Application
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โครงการภาคภูมิใจ              

 - กำรเปิดศูนย์เก็บตัวอย่ำงส�ำหรับตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ภำยใต้โครงกำรวิจัย “User - friendly and 
  safe COVID - 19 testing facilities in Thailand” ร่วมกับคณะสหเวชศำสตร์
 - โครงกำรปฏิบัติกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน           
 - โครงกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีและโครงกำรชุมชนสุขภำพดี
 - โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 - โครงกำรซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย                                            
 - โครงกำรซ้อมแผนควำมพร้อมในกำรรองรับกำรระบำดโควิด 19                
 - โครงกำรจัดกำรขยะติดเช้ือ                                                         

บริการสุขภาพ
 - บริกำรคลินิกอำยุรกรรม
 - บริกำรคลินิกโรคผิวหนังและศูนย์เลเซอร์
 - บริกำรคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 - บริกำรคลินิกศักยกรรมโรคทำงเดินปัสสำวะ        
 - บริกำรคลินิกหู คอ จมูก          
 - บริกำรคัดกรองคู่เสี่ยงธำลัสซีเมีย
 - บริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยติดเชื้อ (Sepsis)
 - บริกำรผ่ำตัดโรคทำงเดินปัสสำวะ
 - บริกำรผ่ำตัดไส้ติ่ง
 - บริกำรผ่ำตัดข้อเทียม             
 - บริกำรคลินิกกำยภำพบ�ำบัด                      
 - บริกำรคลินิกแพทย์แผนจีน
 - บริกำรคลินิกแพทย์แผนไทย
 - บริกำรคลินิกอำยุรกรรมประสำทวิทยำ
 - บริกำรตรวจวินิจฉัยทำงรังสีทั่วไป

• หอผู้ป่วยใน เปิดบริกำร 32 เตียง

• ห้องผ่าตัด เปิดบริกำร 2 ห้อง

• หอผู้ป่วยวิกฤต เปิดบริกำร 4 เตียง• ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง
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ติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

 19/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
 โทรศัพท์ : 0 5446 6758  
 หรือ 0 5446 6666 ต่อ 7000



136

โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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โรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 เปิดให้บริกำรคลินิกทันตกรรมพิเศษให้บริกำรโดย อำจำรย์ทันตแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2563 
โดยเปิดให้บริกำรทำงทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินน�้ำลำย ถอนฟัน จัดฟัน รำกฟันเทียม ท�ำฟันปลอม ผ่ำฟันคุด 
ตกแต่งกระดูก ศัลย์ปริทันต์ ณ อำคำร 2 ชั้น 1 โรงพยำบำลทันตกรรม ดังนี้

ยินดีรับทุกสิทธิการรักษา : ประกันสังคม  สิทธิข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ในเวลาราชการ)*
 ติดต่อสอบถามได้ที่  054-466-666 ต่อ 4701

Facebook: @DentPhayao
www.dentistry.up.ac.th

1. คลินิกพิเศษ ในเวลำรำชกำร  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 09.00 - 16.00 น.

2. คลินิกพิเศษ นอกเวลำรำชกำร วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลำ 16.30 - 19.30 น.
      วันเสำร์ - วันอำทิตย์  เวลำ 09.00 - 19.00 น.
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วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา
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วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็น GATEWAY เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน สังคมและประเทศชำติ

พันธกิจ (Missions)

 1. เพื่อจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร กำรวิจัย อบรม สัมมนำ
 2. เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ในระดับสำกล เพื่อพัฒนำชุมชนสังคมและประเทศชำติ
 3. เพื่อให้บริกำรทำงวิชำกำร ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เหมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ 
  กำรเมือง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 4. เพื่อส่งเสริมจริยธรรมทำงวิชำกำร กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่และส่วนบุคคล
 5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ระบบกำรบริหำรงำนและเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง

1. ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

ล�าดับ หลักสูตรปริญญา

1.
2.
3.
4.

ระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
ระดับปริญญำโท  หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต (หลักสูตรและกำรสอน)
ระดับปริญญำโท  หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำพัฒนำสังคม (โครงกำรพิเศษ)
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อัตราค่าบริการเช่าสถานที่ อบรม ประชุม สัมมนา รองรับได้ตั้งแต่ 30 - 200 คน

ที่ ความจุ บุคคลภายใน/วัน บุคคลภายนอก/วัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไม่เกิน 30 คน
31 - 200 คน
ห้องจัดเลี้ยง (ไม่เกิน 200 คน)
ร้ำนยูพีริมกก
ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน 50 คน)
โรงอำหำรยูพี 1 (ไม่เกิน 90 คน)
โรงอำหำรยูพี 2 (ไม่เกิน 200 คน)

1,000
1,500 - 5,000

6,000
1,000
1,000

500
1,000

1,200
1,800 - 6,000

7,200
1,200
1,200

600
1,200

ที่ ประเภทห้องพัก บุคคลภายใน บุคคลภายนอก

1.
2.

ปรับอำกำศ (VIP)
ปรับอำกำศ

700
500

900
700

2. บริการห้องพัก ห้องอบรม ประชุม สัมมนา อัตราค่าบริการห้องพัก พักได้ 4 ท่านต่อห้องชุด
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โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักรำช 2555 ปัจจุบันโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนมำเป็นระยะเวลำ 8 ปี โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และโครงกำร
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ (วมว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม 
มุง่เน้นนกัเรยีนให้มสีขุภำพแขง็แรง มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ มคีวำมเป็นผูน้�ำ มคีณุธรรม จรยิธรรม และเป็นคนดที�ำประโยชน์
ให้สังคม

1. ฝ่ายประถมศึกษา

 กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกทั้งภำยในห้องเรียนและภำยนอกห้องเรียน

• นกัเรยีนได้รบัรำงวลัโครงกำรเพชรล้ำนนำ ปีกำรศึกษำ 2562
24 มิถุนำยน 2563

• เข้ำร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศกำรนกยูงไทล้ำนนำ
ตะวันออก 2 กันยำยน 2563
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2. ฝ่ายมัธยมศึกษา

 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบศิลปวิทยาศาสตร์

• น�ำเสนอผลงำนรอบที่ 3 โครงกำรประกวด
ทักษะกำรพัฒนำต้นแบบทำงวิศวกรรม

ระดับประเทศ  (Fablab Thailand Student 
Design and Engineering Project Competition 
2020) โดยมผีลงำนคอื “เครือ่งบนิส�ารวจไฟป่า” 

29 - 30 กันยำยน 2563

• นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (โครงกำร วมว.) 
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ในกำรน�ำเสนอรูปแบบ Oral และ
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง ในกำรน�ำเสนอรูปแบบ Poster
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนวิทยำศำสตร์

และนวัตกรรมส�ำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1

 กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ

• เข้ำร่วมพธิเีปิดและจดับธูนทิรรศกำรในงำน “กาดโก้งโค้ง” 
พะเยำเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 เปิดบ้ำนเมืองพะเยำ

13 กุมภำพันธ์ 2563

• กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 และประถมศึกษำปีที่ 6 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 รุ่นที่ 1 “ปฐมบัณฑิต” 
18 มีนำคม 2563
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 กิจการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมด้านสุนทรียภาพ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยศิลป์ จิตอาสา และกีฬา

• กิจกรรม “รวมพลจิตอาสา ปลูกป่ารักน�้า
ตามรอยแม่” 12 สิงหำคม 2563

• กิจกรรมปฐมฤกษ์ “ธรรมะรับอรุณ” ตักบำตรอำหำรเช้ำ 
เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะนิสัยที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม

ปรับพฤติกรรมนักเรียนสร้ำงจิตส�ำนึกพลเมืองดี

• ทีมนักฟุตซอลหญิง โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 
ที่ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในกำรแข่งขัน 

MK UP FUTSAL CUP 2020

• เข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์นำนำชำติ International 
youth robot competition IYRC 2020 ผ่ำน

ระบบออนไลน์ โดยได้เข้ำร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย 
จ�ำนวน 3 ทีมในหัวข้อ Robot help us. และได้รับรำงวัล

ระดับเหรียญทอง จ�ำนวน 2 ทีม
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สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao Innovation and Technology Transfer Institute (UPITI)

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นน�ำในกำรสร้ำงนวัตกรรมชุมชนเชื่อมโยงสู่สำกลเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ
และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเหนือ

พันธกิจ

 พัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยบรรลุพันธกิจ
และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมและด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำชุมชน สังคมและประเทศ 
ส่งเสริมกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่และกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติ
สภำมหำวิทยำลัยพะเยำในครำวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน  พ.ศ. 2562 โดยในปีงบประมำณ 
2563 นับเป็นปีแรกของกำรก่อตั้งสถำบัน โดยมีโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในสถำบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงำน
ส�ำนกังำนสถำบนั กลุม่งำนอุทยำนวทิยำศำสตร์และกำรพฒันำนวตักรรมเชงิพำณิชย์ และกลุม่งำนบริกำรวชิำกำรเพือ่สงัคม 
เพื่อให้บริกำรแก่บุคลำกร นักวิจัย นิสิต ผู้ประกอบกำร ภำคอุตสำหกรรมและบุคคลทั่วไป 

 สถำบนันวตักรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีโดยกลุม่งำนอทุยำนวทิยำศำสตร์และกำรพฒันำนวตักรรมเชงิพำณชิย์ 
ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยีให้กบัผูป้ระกอบกำร ภำคเอกชน และชมุชน รวมถึง
กำรให้บริกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงแบรนด์และเครื่องหมำยกำรค้ำ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
กำรพฒันำศกัยภำพทำงด้ำนธุรกจิของผูป้ระกอบกำร ภำคอตุสำหกรรม ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของศนูย์อทุยำนวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ และกำรให้บริกำรกำรส่งเสริมและกำรน�ำนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหำเชิงสังคมในพื้นที่ กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบกำร และกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน Startup กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ ผ่ำนกลไกกำรบ่มเพำะธุรกิจ รวมถึงกำรพัฒนำ
ทกัษะควำมเป็นผูป้ระกอบกำรให้กบับคุลำกรและนสิติ ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนและกำรให้บรกิำรของศนูย์บ่มเพำะวสิำหกจิ
และพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร ศูนย์พัฒนำนวัตกรรมและควำมร่วมมืออุตสำหกรรม 
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 สถำบนันวตักรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี โดยกลุม่งำนบรกิำรวชิำกำรเพือ่สงัคมมภีำรกจิด้ำนกำรส่งเสรมิกำรให้
บรกิำรแก่ภำคอตุสำหกรรมและชมุชนรวมถงึสนับสนนุกำรวจิยัให้แก่นกัวจิยัของมหำวทิยำลยั เช่น กำรให้บริกำรเครือ่งมอื
และอุปกรณ์กำรวิจัย กำรให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ กำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรสัตว์ทดลอง กำรเพ่ิมมูลค่ำ
ทรัพยำกรท้องถิ่น กำรบริกำรวิชำกำรแก่โรงเรียน หรือหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย เป็นต้น โดยจัดให้มีบริกำร
ทีส่ะดวก คล่องตวั และมปีระสทิธภิำพ ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของศนูย์ประสำนงำนโครงกำรอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (ศูนย์ประสำนงำนโครงกำร อพ.สธ.) ศูนย์บริกำร
วิชำกำร ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ศูนย์บริกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์และตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง
กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้นกยูงไทย (Green Peafowl learning Center) เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่ศึกษำอนุรักษ์นกยูงไทย 
และเป็นพืน้ทีศึ่กษำและส่งเสรมิงำนวจิยั ตลอดจนบรกิำรวชิำกำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม โดยศนูย์ศลิปวัฒนธรรมล้ำนนำ 
(ไต) ซึง่เป็นแหล่งศกึษำค้นคว้ำข้อมูลและถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนศลิปวฒันธรรม ปลกุจติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม
ท้องถิน่ และเกดิกำรสร้ำงโอกำสในกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน ประชำชนในท้องถิน่สำมำรถปรบัตวัเพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลง
ของสภำพสังคมได้

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 สถำบันนวตักรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยไีด้จัดท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนอืน่ ๆ  เช่น กรมวทิยำศำสตร์
บรกิำรและส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต ิ เพือ่สนบัสนนุให้มกีำรยกระดบักำรให้บรกิำรของศนูย์บรกิำรเครือ่งมือวทิยำศำสตร์
และห้องปฏบิตักิำรให้ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนควำมปลอดภยั รวมถงึได้รบังบประมำณสนบัสนนุจำก
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ในกำรพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์ทดสอบควำมปลอดภัยในผลผลิตทำงกำรเกษตรให้กับ
เกษตรกร 

 ท�ำควำมร่วมมอืกบัสถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ในกำรส่งเสรมิกำรใช้พืชอตัลักษณ์
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบกำร 
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 ท�ำควำมร่วมมอืกบัส�ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) ในกำรเป็นหน่วยขบัเคลือ่นนวตักรรมเพ่ือสงัคม
ในพืน้ทีภ่ำคเหนอืตอนบน 2 โดยได้จดัท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืระหว่ำง ส�ำนกังำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
กับมหำวิทยำลัยพะเยำ
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 “ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง LEARNING CENTER OF ROYAL SUFFICIENCY ECONOMY” 
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ตำมประกำศของสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจ�ำนวน 
105 ไร่ ตั้งอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ต่อประชำชนในพื้นที่ให้บริกำร และ
สอดคล้องกับปณิธำน “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อให้
เกดิกำรน�ำควำมรูใ้นศำสตร์ต่ำง ๆ  มำประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นต้นแบบกำรเรยีนกำรสอน กำรวจัิย กำรบรกิำรวชิำกำร กำรสร้ำงอำชีพ
และรำยได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำและผู้สนใจที่เข้ำมำเยี่ยมชม สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในลักษณะเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) และเป็นต้นแบบศูนย์เผยแพร่
องค์ควำมรู้ส�ำหรับศูนย์กำรเรียนรู้ของหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนอื่น ๆ เพ่ือบริกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
แบบครบวงจร (One stop service) ให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ขยำยไปสู่ ผู้ที่สนใจ เกษตรกรอื่น ๆ และชุมชนใกล้เคียง 
น�ำไปปฏิบัติใช้ให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป

 จดัพืน้ทีป่ฏบิติักำร และกิจกรรมของศนูย์กำรเรยีนรูฯ้ 4 กลุม่ ได้แก่ งำนศกึษำและพฒันำพนัธุพื์ชและเกษตรกรรม  
งำนศึกษำและพัฒนำกำรปศุสัตว์ งำนศึกษำและพัฒนำกำรประมง และงำนศึกษำและพัฒนำเกษตรชีวภำพ 
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 เพือ่เผยแพร่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทำงกำรเกษตรสมัยใหม่จำกภำครฐัและเอกชน ผลงำนของคณะเกษตรศำสตร์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือในระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ  และภำคเอกชน เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ให้กับ
ประชำชนในเขตภำคเหนือตอนบน 2 จึงได้จัดมหกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร ในงำนพะเยำเกษตรแฟร์ 
ครั้งที่ 1 “เปิดบ้าน เมืองพะเยา” ในระหว่ำงวันที่ 12 - 15 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีนิทรรศกำรและแปลงสำธิตของสำขำวิชำต่ำง ๆ ในสังกัดคณะเกษตรศำสตร์ฯ มหำวิทยำลัยพะเยำ กิจกรรม
กำรออกร้ำนของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน กิจกรรมกำรประกวด/กำรแข่งขันของเกษตรกร นิสิต และนักเรียน 
ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Young Farmer กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทำงกำรเกษตร และสำมำรถ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนนวัตกรรม ทำงกำรเกษตรร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนอีกด้วย
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นกยูง : จากปัญหาในท้องถิ่นสู่การพัฒนา

 จงัหวดัพะเยำทีเ่ป็นฐำนทีม่ั่นสดุท้ำยของนกยูงไทย (Green Peafowl) มนีกยงูหนำแน่นท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ นกยูงอำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเวียงลอ และพื้นที่ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ คือ อ�ำเภอจุน 
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ อ�ำเภอเชียงม่วน อ�ำเภอปง และอ�ำเภอเชียงค�ำ จ�ำนวนประชำกรนกยูงไทยอยู่หนำแน่นในแต่ละแห่ง
พบจ�ำนวนตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไปถึง 100 ตัว รวม ๆ แล้วไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 ตัวเลยทีเดียว ป่ำที่ใกล้ชิดกับพื้นที่เกษตร
ท�ำให้กำรกระทบกระทัง่กนัระหว่ำงนกยงูกับมนษุย์มีเป็นระยะ ๆ จำกควำมสมบรูณ์ของแหล่งอำหำรท่ีเกดิจำกกำรเพำะปลูก
ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและป่ำธรรมชำต ินกยงูขยำยพันธุอ์ย่ำงรวดเร็ว พ้ืนท่ีกำรเกษตรเริม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรบกุท�ำลำยข้ำว 
และข้ำวโพดของนกยูงเรื้อรังอย่ำงเงียบ ๆ  มำนับสิบปี พื้นที่ทำงกำรเกษตรเสียหำยปีละหลำยสิบไร่ อำทิ ต�ำบลห้วยข้ำวก�่ำ 
อ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ โดยได้รับควำมเสียหำยจำกกำรลงมำหำกินของนกยูงที่ท�ำลำยไร่นำ ถั่วด�ำ ข้ำวโพด ครอบคลุม
พืน้ทีเ่กษตรถงึ 73 ไร่ 

 มหำวิทยำลัยพะเยำน�ำกำรพัฒนำมำเป็นโอกำสท่ีจะท�ำให้คนและนกยูงสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขได้ 
ด้วยกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรอนุรักษ์นกยูงไปต่อยอดสู่กำรเป็นแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนกยูง
เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชนโดยผ่ำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร อำทิ ร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่น เกษตรกรเจ้ำของพื้นที่
กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำกนกยูงสร้ำงข่วงนกยูงเพ่ือเป็นสถำนท่ีให้นักท่องเท่ียวได้ดูนกยูงอย่ำงเคำรพธรรมชำติ 
มหำวิทยำลัยยังได้ร่วมกับผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นสร้ำงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้ เพื่อชดเชยผลผลิต
ที่เสียหำยจำกกำรท�ำลำยของนกยูง เป็นต้น รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
กล่ำวว่ำ “มีความตั้งใจให้มหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นเพื่อนช่วยคิดหาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 
วิธีการเหล่านั้นจะต้องช่วยท�าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะเรื่องนกยูงถือเป็นงานหนึ่งที่นักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยได้ออกไปร่วมงานกับหน่วยงานรัฐ ประชาชน ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันเพื่อแปลงปัญหาของ
ท้องถิ่นไปสู่การสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ประเทศชาติ”  

 กำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของป่ำไม้ ควำมยั่งยืนของสัตว์ป่ำควำมยั่งยืนของนกยูงไทย และควำมยั่งยืน
ในกำรกินดีอยู่ดีของประชำชน จึงเป็นทำงออกเดียวที่เรำจะยังคงท�ำให้โลกใบนี้ไม่สูญเสียควำมงดงำมที่ธรรมชำติบรรจง
สรรสร้ำงให้อยูคู่ก่บัโลกต่อไป ด้วยกำรแปลงทรพัยำกรท่ีมอียูใ่ห้มคุีณค่ำและมลูค่ำ เพ่ือเกดิกระบวนกำรเกือ้กลูกนัอย่ำงย่ังยนื
ตลอดไป

การร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมกันเป็นเครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทย
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  • ผลิตภัณฑ์นกยูง 
ข้ำวที่เหลือจำกกำรบุกท�ำลำยของนกยูง 

น�ำมำสู่ผลิตภัณฑ์ ข้ำวนกยูง                   

• ไข่นกยูงในธรรมชำติ เมื่อเกิดไฟป่ำไข่เหล่ำนี้
จะถูกเผำไหม้ ไปพร้อมกับเศษใบไม้แห้งตำมพื้น                   

•   นกยูงในธรรมชำตบิรเิวณหลงัมหำวทิยำลยัพะเยำ
พืน้ท่ีรอยต่อระหว่ำงวนอทุยำนร่องค�ำหลวง บ้ำนโซ้ และมหำวทิยำลยัพะเยำ 
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ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี 
ในการประชุมและเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา

 วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.30 น. มหำวิทยำลัยพะเยำ น�ำโดยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ ให้กำรต้อนรับ นำยจิรำยุ อิศรำงกูร 
ณ อยุธยำ องคมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นำยกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ และผู้บริหำรระดับสูง
จังหวัดพะเยำ เข้ำร่วมประชุมกับผู้บริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ และเยี่ยมนิสิตทุนพระรำชทำนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย นำงสำววนิดำ เทพจันตำ นิสิตช้ันปีท่ี 4 วิทยำลัยกำรศึกษำ โรงเรียนต้นสังกัดมำจำก 
โรงเรียนทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน คนที่ 2 นำยกฤษดำ ธนชัยพงศ์พันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศำสตร์ โรงเรียนต้นสังกัด
มำจำกโรงเรียนปงรัชดำภิเษก จังหวัดพะเยำ และนำยนุติกร จันแปงเงิน ชั้นปีท่ี 3 คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
โรงเรียนต้นสังกัดมำจำกโรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม จังหวัดเชียงรำย โดยนิสิตท้ัง 3 คน เป็นนิสิตต้ังใจเรียน มีควำม
ประพฤติเรียบร้อย และช่วยงำนกิจกรรมของมหำวิทยำลัยพะเยำด้วยดีตลอดมำ ในกำรประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยกมล เชียงวงศ์ กล่ำวต้อนรับ หลังจำกนั้น อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ รำยงำนภำพรวม
กำรจดักำรศกึษำและกจิกรรมของมหำวทิยำลยั ท้ังนีใ้นทีป่ระชุม คณะผูบ้รหิำรมหำวิทยำลยัพะเยำได้น�ำเสนอกำรด�ำเนนิงำน
ของคณะ เรื่อง 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ควำมส�ำเร็จ (One Faculty, One Signature) รวมถึงรำยงำนผลกำรลงพื้นที่ CSR 
ของมหำวิทยำลัยพะเยำ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
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 • มหำวิทยำลัยพะเยำ ให้กำรต้อนรับ นำยจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ องคมนตรี ในกำรประชุมและเยี่ยมนิสิต
ทุนพระรำชทำน โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ
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มหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 6 กันยำยน 2563 เวลำ 11.00 น. มหำวิทยำลัยพะเยำ น�ำโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร 
พงศบำงโพธิ์ อธิกำรบดี ให้กำรต้อนรับ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) พร้อมคณะ ณ อำคำรส�ำนกังำนอธกิำรบด ีมหำวทิยำลยัพะเยำโดยม ีดร.วชัรนิทร์ 
แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร เป็นตัวแทนคณะศิลปศำสตร์ เข้ำร่วมต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังกำรสรุปงำน
และแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ พร้อมรับฟังกำรรำยงำนกำรวจิยัเพือ่พัฒนำพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยำ และบทบำทของมหำวทิยำลยัพะเยำ
ต่อกำรพัฒนำพื้นที่รวมถึงผลกระทบทั้งเชิงพื้นที่และเชิงวิชำกำร
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 • มหำวทิยำลยัพะเยำให้กำรต้อนรบัรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม ณ อำคำร
ส�ำนกังำนอธกิำรบด ีมหำวิทยำลยัพะเยำ
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ�าปีการศึกษา 2561  

ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 วันนี้ (24 กุมภำพันธ์ 2563) เวลำ 09.00 น. ณ หอประชุมพญำง�ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด�ำเนินมำปฏิบัติพระรำชกรณียกิจแทนพระองค์ในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยปีนี้มีผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำ จ�ำนวน 4,224 คน ประกอบด้วย
ดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิต บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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 • พิธพีระรำชทำนปรญิญำบตัรแก่ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยัพะเยำ ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2561  ณ หอประชมุ
พญำง�ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ
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มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9

 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติพะเยำวิจัย ครั้งที่ 9 ภำยใต้แนวคิด “Research and Innovation for Local 
and Global Development” ณ อำคำร 99 ปี พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับเกียรติจำก 
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นประธำนในพิธีกำรเปิดงำน ในกำรนี้ 
มกีำรเสวนำพเิศษเรือ่ง “ระบบทนุวิจยัใหม่ ภายใต้หน่วยบรหิารและจดัการทนุวจัิยและนวตักรรม (PMU)” โดยม ีKeynote 
speakers ทัง้ 5 ท่ำน ได้แก่ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ศริฤิกษ์ ทรงศวิไิล ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.), ดร.พนัธุอ์ำจ 
ชัยรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (NIA), ดร.กิตติ สัจจำวัฒนำ ผู้อ�ำนวยกำรหน่วย
บริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นที่ (บพท.),รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อ�ำนวยกำรหน่วยบริหำรและ
จดักำรทนุด้ำนกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) และนำงสำวกลุวรำ โชตพินัธุโ์สภณ รองผูอ้�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.)
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 •  มหำวทิยำลยัพะเยำจัดกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำตพิะเยำวจิยัครัง้ที ่9
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มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี

 วันที่ 17 กรกฎำคม 2563 มหำวิทยำลัยพะเยำ น�ำโดย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้บริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ เข้ำร่วม
กิจกรรม วันสถำปนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ครบรอบ 10 ปี ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
หน้ำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

 ในกำรนี้ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ ประธำนในพิธี เปิดกรวยดอกไม้พำนธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย 
วำงพำนพุ่ม พร้อมกับถวำยเครื่องสักกำระบูชำ เบื้องหน้ำ พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เพื่อร�ำลึก
พระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศกุศล
ให้แก่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช พร้อมด้วย คณะผู้บริหำร บุคลำกร ตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
ร่วมถวำยพำนพุ่มทอง - พุ่มเงิน สักกำระ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
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 โอกำสนี ้ได้มกีำรมอบรำงวลั ผูท้ีไ่ด้รบัคัดเลือกเป็นผูบ้รหิำร และบคุลำกรดีเด่นมหำวทิยำลัยพะเยำประจ�ำปี 2563 
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรและบุคลำกรพฒันำตนเองตำมมำตรฐำน เป็นต้นแบบให้คนรุน่หลงั พร้อมเชิดชเูกยีรติ
ให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
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คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2563

ที่ปรึกษา :
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุภกร พงศบำงโพธิ์   ประธำน
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร   ที่ปรึกษำ
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสมอ ถำน้อย     ที่ปรึกษำ
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ  ที่ปรึกษำ
 ดร.วุฒิชัย ไชยรินค�ำ     ที่ปรึกษำ
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  ที่ปรึกษำ
 นำยประฐมพงษ์ ทองรอด    ที่ปรึกษำ

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

เผยแพร่โดย
 งานแผนยุทธศาสตร์
 กองแผนงำน มหำวิทยำลัยพะเยำ www.up.ac.th
 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
 โทรศัพท์ 0 - 5446 - 6666 ต่อ 1090 - 1095

พิมพ์ที่
 พิมพ์เจริญ
 เลขที่ 61/4 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบำงปลำย อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 โทร. 09 9426 6456
 Email : aeypl123@gmail.com

ภาพประกอบเล่ม (บางส่วน) : นำยเอกภำพ อ่อนละมูล


