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	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2553	 เป็นเวลา	 8	 ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยพะเยา	

ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ภายใต้การบริหารของ

ทีมบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จึงเป็น	8	ปี	แห่งความภูมิใจ

ที่สามารถน�าพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบ	

โดยการเปิดสอนระดับปริญญาตรี	65	สาขาวิชา	ปริญญาโท	23	สาขาวิชา	

และปริญญาเอก	9	สาขาวิชา	ครอบคลุมทั้ง	 3	 กลุ่มสาขาวิชา	คือ	กลุ่ม

สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

และกลุ่มสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เพื่อพัฒนาประเทศ

โดยไม่ละเลยงานพัฒนาจากฐานรากหรือชุมชน	 โดยใช้พันธกิจหลัก

ของการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาสร้างความแขง็แกร่งให้กบัชมุชน	โดยเฉพาะ	

ในจังหวัดพะเยา	ซึ่งความส�าเร็จปรากฎเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ	1	คณะ	

1	 โมเดล	 และโครงการต่อยอดท่ีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 ภายนอก

อีกเป็นจ�านวนมาก	

	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 เป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถจัดตั้ง

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	 เพื่อเป็นสถานท่ี

สร้างความรู้และการดูแลสุขภาพของคนในภาคเหนือตอนบน	 8	 ปี	

ที่ผ ่านมา	 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบ	

ตามปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มเข็งของชุมชนได้อย่างภาคภูมิใจ

	 การก้าวสู่ปีที่	 9	 ของมหาวิทยาลัยพะเยา	 จะเป็นปีแห่งความ

ท้าทายของการบริหารสถาบัน	 เพื่อให้สอดคล้องและก้าวทันความ

เปล่ียนแปลงตามบริบททางสังคมท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ	

โดยยังคงยึดมั่นในปณิธานการเป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

	 ในโอกาสครบ	 8	 ปี	 การสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	 วันท่ี	 17	

กรกฎาคม	2553	ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับคณะ

ผู้บริหาร	คณาจารย์	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาการศึกษา	 การจัดการเรียนการสอน	 และการบริหารจัดการ	

มหาวิทยาลัยพะเยาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ถือเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา	 ของผู้เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน

ภาคเหนอืตอนบน	รวมถงึภมูภิาคอืน่ๆ	นับจากการสถาปนามหาวิทยาลยัพะเยา	

อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช	2553	

	 ปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า	 มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายการ

ด�าเนินงานในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 ด้านการศึกษาและสังคม	

มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพภายใต้	15	คณะ	

3	 วิทยาลัย	 และ	 1	 วิทยาเขต	 เป็นการสร้างโอกาส	 สร้างความเสมอภาค	

ความเท่าเทยีมทางการศกึษาทีต่อบสนองความต้องการของท้องถิน่ในภูมิภาค	

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยพะเยายังเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัย	

สีเขียว	ที่เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เห็นได้จากการ

ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่เข้ากับสภาพแวดล้อม	 ผสมผสาน

สถาปัตยกรรมแบบล้านนาอย่างกลมกลืน	 อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับการ

ท�านุบ�ารุงรักษา	สืบสาน	ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ	บนพื้นฐานของ

ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	

เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดมา

	 ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม	ผมเช่ือม่ันว่าในก้าวต่อๆ	 ไป	 ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา	 นับจากนี้	 มหาวิทยาลัยจะประสบผลส�าเร็จในการ

พัฒนามาตรฐานและด�าเนินตามนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ของรัฐบาล	

เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา	 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ

ต่างประเทศ	 และเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาล	

ควบคู่ไปกับการมีค่านิยมที่ดีงาม	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีจิตส�านึกสาธารณะ	

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศ

ชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา



1716

	 การตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วน	 ในการผลักดันเพื่อยกฐานะ

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร	 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา	 เป็น	 “มหาวิทยาลัยเอกเทศ”	 โดยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาในวันที่	16	กรกฎาคม	2553	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา	จึงมีผลบังคับใช้

โดยสมบูรณ์ตั้งแต่	 วันที่	 17	 กรกฎาคม	 2553	 เป็นต้นมา	 การตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยา	มุ่งหวัง

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กอยากเรียนได้เรียน	 ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด

	 สิ่งที่ผมตั้งใจท�าให้เป็นรูปธรรมในช่วง	 8	 ปี	 คือ	 การตั้งวิทยาเขตเชียงราย	 เพื่อรองรับหลักสูตร

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท	 การตั้งโรงเรียนสาธิต	 เพื่อรองรับบุตรหลานของคนในพื้นท่ี

ได้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี	 อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งฝึกสอนของอาจารย์ในสาขาต่างๆ	 รวมถึงการก่อตั้ง

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา	 และจังหวัด

ใกล้เคียง	เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิต

	 ตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	ความภาคภูมิใจของผม	คือ	

การเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาจังหวัดพะเยา	 ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีดีขึ้นในทุกมิติ	

อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นที่มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความส�าคัญ	 คือ	 การรักษาสภาพแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด	 ไม่ว่าจะเป็น	 ป่าไม้	 แหล่งน�้า	 โดยเฉพาะการจัดการขยะและ

ขยะมีพิษอย่างเป็นระบบ	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา	เมื่อมีการพัฒนาเมืองหรือจังหวัดมากขึ้น

	 ภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคตที่ผมอยากจะเห็น	 คือ	 การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็น

แหล่งเรียนรู้และเพิ่มโอกาสของการพัฒนาที่ไม่เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น	 แต่เป็นการ

เปิดกว้างส�าหรับผู้คนในจังหวัดและผู้มาเยือน	 ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความสุขและความรู้สึก	ที่พวกเรา

ได้สร้างไว้

	 หัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ภาพดังกล่าวเกิดขึ้นได้	คือ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย	ที่ควรเป็นบุคคล

ที่ก้าวน�าการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และเปิดรับการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง	 เพื่อให้เป็นบุคลากร	

ที่แข็งแกร่งทั้งกาย	ใจ	และความรู้ไปพร้อมกัน

 มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็น
มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสเด็กใน
ทุกพ้ืนที่ ทุกระดับ ทุกเช้ือชาติ 
ได ้มี โอกาสทางด้านการศึกษา
เหมือนกัน ผมไม่ต้องการสอน
ให้เด็กเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว 
แต่ต้องการให้เด็กจบไปเป็นคนดี
มีคุณภาพ สามารถดูแลตนเอง
เป ็นที่พึ่งของครอบครัว และ
สังคมได้

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี
อธิการบดี



1918

	 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา	 8	ปี	 ที่อยู่ภายใต้การบริหาร

งานของศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.มณฑล	 สงวนเสริมศรี	 โดยน�าเสนอความเป็นมาของ

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา	 บอกเล่าเหตุการณ์ส�าคัญและการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	

ทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่

	 1)	 ด้านการพัฒนาคน	

	 2)	 ด้านการพัฒนากายภาพ

	 3)	 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

	 4)	 ด้านการพัฒนาสุขภาพและจิตใจ

	 5)	 ด้านการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร

	 6)	 ด้านองค์กรแห่งความสุขเพื่อความมั่นคง

	 หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมความสวยงามของสถานท่ีต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	

และกล่าวถึงความส�าเร็จในการท�างานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ	

และที่ส�าคัญที่สุดคือ	 ความร่วมมือจากชุมชนทั้งในจังหวัดพะเยา	 และจังหวัดใกล้เคียง

โดยผ่านโครงการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

ความน�า
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8 ปี ของการพัฒนาด้านกายภาพ
	 รากฐานของครอบครัว	คือ	การมีบ้านที่แข็งแรง	และเพียงพอ	

ที่สมาชิกในครอบครัวจะอาศัยอยู่อย่างมีความสุข

	 มหาวิทยาลัยพะเยาเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิก

ครอบครัวกว่า	20,000	 ชีวิต	การจัดเตรียม	“บ้าน”	ที่จะท�าให้ทุกคน

อยู่อย่างมั่นคง	ปลอดภัยและมีความสุขได้	เป็นเรื่องส�าคัญ	“บ้าน”	หรือ	

มหาวทิยาลยัพะเยาจงึได้รบัการออกแบบ	ก่อร่างสร้างขึน้ด้วยความเอาใจ

ใส่และจัดสรรให้กับสมาชิกในครอบครัวอย่างลงตัว			

	 หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปีที่	8	สมาชิกครอบครัว

มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถภูมิใจได้เลยว่า	อิฐทุกก้อน	ถนนทุกสายและ

อาคารทุกหลังล้วนแต่ก่อเกิดเพื่อพวกเรา		

พ.ศ.2553

พ.ศ.2555

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

เปิดใช้อาคารเรียนรวมแห่งใหม่ CE   

	 อาคารเรียนรวม	CE	เป็นอาคารเรียนรวม	เพื่อจัดการ

เรียนการสอนส�าหรับทุกคณะ	เปิดใช้เมื่อปีการศึกษา	2553	มี

พื้นที่ใช้สอย	31,000	ตร.ม.	ประกอบไปด้วยห้องเรียน	ห้องสมุด	

และห้องประชุม

เปิดใช้หอประชุมพญาง�าเมือง  

	 หอประชุมพญาง�าเมือง	 เป็นอาคารขนาดใหญ่มีพื้นที่

ใช้สอย	 13,570	 ตร.ม.	 แบบคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ยกใต้ถุนสูง	แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	ห้องประชุม

ขนาด	2,800	ที่นั่ง	ลานอเนกประสงค์	และห้องส�านักงาน			

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 เป ็นกลุ ่มอาคารเกี่ยวกับการเรียนการสอนด ้าน

เทคโนโลยี	พื้นที่ใช้สอยมีเนื้อที่ประมาณ	2,835	ตร.ม.	ประกอบ

ไปด้วยส�านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	

ห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์	 ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 และงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร

และคว ามอ ยู ่ ร อดขอ งมนุ ษยช าติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

	 จัดตั้งเพื่อด�าเนินงาน	 ด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการเกษตร	 นอกจากนั้น

ยังพัฒนางานด้านการศึกษาพัฒนาพันธุ์พืช

และเกษตรกรรม	 งานศึกษาและพัฒนาการ

ปศุสัตว์	งานศึกษาและพัฒนาเกษตรชีวภาพ	

และงานศึกษาและพัฒนาการประมง	

ปัจจุบันในศูนย์ฯ	มีพื้นที่ทั้งหมด	105	ไร่

พระพุทธภุชคารักษ์ 

 การก่อสร้างพระ-พุทธภุชคารักษ	์

ขนาดความสูง	18.3	 เมตร	กว้าง	9	 เมตร	

เป ็นพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย

พะเยา	 ก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งรวมใจทาง

พระพุทธศาสนา

อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 

(ปวง ธมฺมปฺญโญ)

	 สร้างแล้วเสร็จเมื่อ	 วันที่	 22	

ตุลาคม	 2559	 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	

29,128	ตร.ม.	โดยภายในอาคารประกอบ

ด้วย	5	ห้องเรียน	บรรจุนิสิตได้	 3,600	ที่

นั่ง	 และยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย	

พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

	 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เมื่อ

วันที่	19	พฤศจิกายน	2560	ประดิษฐานอยู่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย

พะเยา	 มีขนาด	 2.5	 เท่าของพระองค์จริง	 ฐานองค์พระสูงจากพ้ืนถึง

พระเศียร	4.40	เมตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

	 เริ่มเปิดใช้กลุ่มอาคารโรงเรียน	 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาอย่าง

เป็นทางการ	เมื่อปี	2560	บนพื้นที่	60	ไร่	เป็นกลุ่มอาคารเรียนส�าหรับ

ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

อาคารสงวนเสริมศรี 

	 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	 หรืออาคารสงวนเสริมศรี	 มีพ้ืนที่

ใช้สอย	11,107	ตร.ม.	 ใช้เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมและสถานทีอ่อกก�าลงักาย

ภายในร่ม

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

	 เริ่มก ่อสร ้างศูนย ์การแพทย ์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา	จ�านวน	100	เตียง	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	

2558	บนพื้นที่	 578	 ไร่	ปัจจุบันเปิดให้บริการรักษาพยาบาล

ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก	(OPD)
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8 ปี ของการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
	 การเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เป็นที่รู ้จัก	

และยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศได้	 คือการก�าหนดทิศทาง

และนโยบายการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

	 ดังนั้นทุกก้าวย่าง	 ตลอด	 8	 ปี	 จึงเป็นทุกก้าวของการบ่มเพาะ

ความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยให้เติบโตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้าน

คุณภาพของบัณฑิตและงานวิชาการได้อย่างมีศักด์ิศรีท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

พ.ศ.2553

พ.ศ.2552

พ.ศ.2554

พ.ศ.2558

พ.ศ.2560

โครงการรับฟังเสียงสะท้อนนิสิต

	 จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	 2552	 -	ปัจจุบัน	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะ	ระหว่าง

ผูบ้ริหาร	และ	ตัวแทนนสิติมหาวทิยาลัย	รบัฟัง

ปัญหา	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อน�า

ไปสู่การแก้ไขปัญหา	 อาทิเช่น	 เรื่องการเรียน	

ชีวิตความเป็นอยู ่	 และสวัสดิการของนิสิต	

เป็นต้น

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 16	 กรกฎาคม	 2553	 เพื่อ

จัดการเรียนการสอนและเป็นศูนย ์กลางการสร ้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานองค์กร

ภาครัฐและเอกชน	 ในประเทศและต่างประเทศ	ปัจจุบัน

เปิดสอนในระดับปริญญาโท	3	สาขา	ปริญญาเอก	

3	สาขา	มีนิสิตทั้งหมด	157	คน

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

	 วันที่	 19	 กันยายน	 2553	 สภามหาวิทยาลัย

พะเยาอนุมัติยกฐานะ	ศูนย์บริการวิชาการเชียงราย	เป็น

วิทยาเขตเชียงราย	 เพื่อจัดการเรียนการสอน	 ปัจจุบัน

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท		

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

	 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	

ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	ตั้งแต่ระดับ

ชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา	 โดยเปิดสอน

ครั้งแรกเมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2554 

Smart Grid มีบริการที่เป็นมิตรและจัดการพลังงานจากแสงอาทิตย์

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน	 จัดตั้งโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบเซลล์

แสงอาทิตย์ขนาด	500	KW	บนเครือข่ายสมาร์ทกริด	ส�าหรับผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า	 เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก	 และสร้างความมั่นคงทางด้าน

พลังงานให้กับมหาวิทยาลัย

กีฬาส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 36

	 มหาวทิยาลยัพะเยา	 ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 พะเยา

เกมส์	ครั้งที่	36	โดยมีสถาบันร่วมท�าการแข่งขันมากกว่า	

60	สถาบันการศึกษา

เจ้าภาพดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43

	 มหาวทิยาลยัพะเยา	 ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพ

งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่	 43	 “สดุดีอัครศิลปิน 

นวมินทร์มหาราชา”	 โดยมีสถาบันทั่วประเทศให้ความ

สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า	70	สถาบัน

เปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว

	 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจีนกวางโจว	ประเทศจนี	เปิดหลกัสตูร

และความร่วมมือพัฒนาการงานด้านการวิจัย	และ

บุคลากรด้านการแพทย์แผนจีน

ฝ่าวิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรง

	 จากปัญหาภัยแล้งครั้งรุนแรงส ่งผลให้

ทั้งจังหวัดพะเยาประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า	

เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค	 คณะผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยจึงได้ติดตาม	 และเร่งหาวิธีการบริหาร

จัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต

ภัยแล้งร่วมกับชุมชน
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8 ปี ของการพัฒนาด้านวิชาการ
	 เสาหลักส�าคัญประการหนึ่งของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา	 คือ	

การผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมอย่าง

กว้างขวาง	รอบด้านในศาสตร์ทุกกลุ่ม	 เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 เชื่อว่า

สังคมจะด�ารงอยูไ่ด้จ�าเป็นต้องประกอบด้วยความรู้ในศาสตร์ทีห่ลากหลาย

ท�างานสอดรับเชื่อมโยงกัน				

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555

พ.ศ.2561
หลักสูตรการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต  

คณะวิทยาลัย สร้างคน สร้างงาน  

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดสอน	

ในระดบัปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	

มีหลักสูตรทั้งหมด	126	หลักสูตร	โดยแบ่งเป็น	

15	คณะ	3	วิทยาลัย	1	วิทยาเขต	และ	

1	 โรงเรียนสาธิต	 แยกเป็น	 3	 กลุ่มวิชาด้วยกัน

ได้แก่	กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และ	กลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
1 คณะ 1 โมเดล

	 เกิดขึ้นใน	 ปี	 2553	 โดยบูรณาการพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย	 การบริการ	

วิชาการ	 และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อ

แก้ไขปัญหา	และพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา	

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ชุมชน	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบ iClassroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ)  

	 ห้องเรียนอัจฉริยะ	 iClassroom	 เกิดขึ้นใน

ปี	2553	ซึ่งมหาวิทยาพะเยาก�าหนดให้เป็นห้องเรียน

ที่มีระบบบันทึกการสอนอัตโนมัติ	 และเก็บไว้บน

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย	 นิสิตสามารถกลับมา	

ทบทวนเนื้อหาได้ทุกที่	 ทุกเวลา	ทุกอุปกรณ์ส่ือสาร

พกพาที่สามารถรับสัญญาณ	Internet	ได้

ระบบ REG   

	 เริ่มใช้ตั้งแต่	 ปี	 2554	 ในระบบจะประกอบด้วยฐานข้อมูลของ

คู่มือการลงทะเบียน	 เรียนส�าหรับนิสิต	 ปฏิทินการศึกษา	 แบบบันทึก

ทะเบียนประวัติ	 สามารถแบ่งออก	 4	 ส่วน	 ตามลักษณะผู้ใช้	 คือ	 ระบบ

ส�าหรับนิสิต	 เจ้าหน้าที่อาจารย์	 และผู้บริหาร	 โดยผู้ใช้สามารถใช้ระบบ

บริการการศึกษาได้	ผ่านทางเว็บไซต์	www.reg.up.ac.th	ทุกจุดที่สามารถ

เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้

สหกิจศึกษา พัฒนาคนก่อนท�างาน

	 สหกิจศึกษา	 (Co-operative	 Education)	

เป็นระบบการศึกษาที่เน้นให้นิสิตมีประสบการณ์	

ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ English Speexx

	 ระบบ	 Speexx	 เริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา	 2555	 เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส�าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา	 โดยก�าหนดให้นิสิตทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบ

ทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา	 เพ่ือให้ทราบทักษะและ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา

Co-innovating space

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยพะเยา	 เปิดพื้นที่	 Co-innovating	 space	

เพ่ือเป็นพ้ืนที่สร้างกิจกรรมและแรงบันดาลใจด้านความ

เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ	 Startup	 เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ได้
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ศิลปะของล้านนา
	 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา	 ออกแบบโดย	 รองศาสตราจารย์อาวิน	 อินทรังษี	 อาจารย์

ประจ�าคณะมัณฑนศิลป์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 โดยได้แรงบันดาลใจในการน�าเอาคุณค่า	 เอกลักษณ์

ของล้านนาดังกล่าวมาผสานกัน	 จนปรากฏเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา	 ที่สะท้อนการเคารพ

และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในอดีตที่สืบต่อมาถึงมหาวิทยาลัยพะเยา	มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชน

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา	 เอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา	

บนหลักศิลาจารึกโบราณทรงกลีบบัว	ที่ปรากฎตัวอักษรฝักขามล้านนา	และสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียน	7	เล่ม	

เป็นศิลปะล้านนาท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณ	 และบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของ

ชาวล้านนาในอดีต

รูปทรงศิลาจารึก
โบราณทรงกลีบบัว

มีจารึกที่ค้นพบในจังหวัดพะเยา	ชี้ให้เห็น

การเป็นเมืองตักศิลามาครั้งแต่อดีต

ตัวอักษรย่อ มพ 

	 ย่อมาจาก	มหาวิทยาลัยพะเยา	

ใช้รูปแบบตัวอักษรที่	 มาจากตัวอักษร

ฝักขามล้านนาที่ปรากฎบนศิลาจารึก

สีม่วง

 มาจากการผสมผสาน	 ของสีแดง

ที่หมายถึง	 ชาติ	 และสีน�้าเงินที่หมายถึง

พระมหากษัตริย์

สีทอง

 สะท ้อนถึ งศาสนา

และความเจริญรุ ่งเรืองของ

มหาวิทยาลัยพะเยา

สัตภัณฑ์

 ศิลปะอันงดงามที่มาจากความเช่ือ

ทางพุทธศาสนา	 ของชุมชนในดินแดนล้านนา	

เพื่อเป็นพุทธบูชาในการตั้งเทียนสักการะ

พระพุทธรูป	 สัตภัณฑ์	 ยังแฝงความหมาย

โดยนัยถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ที่ล ้อมรอบเขา

พระสุเมรุ	 ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสวรรค์ช้ันดาวดึงส์

ในคติพจน์ของพระพุทธศาสนา	
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	 วัดล้านนาในอดีตมักมีสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียนจุดเทียน	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 ตั้งไว้หน้า

พระประธานในวิหาร	 ซึ่งสะท้อนความเชื่อของคนล้านนาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับจักรวาล	

และเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสตร์	 ที่เก่ียวข้องกับหมายเลข	 7	 ยุคต่อมาสัตภัณฑ์ได้หายไปจากวัด	

จนท�าให้คนล้านนาแทบไม่รู้จักและรู้ถึงคุณค่าของศิลปะดังกล่าว

	 มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน	 จึงริเริ่มรื้อฟื้นและสืบค้นคุณค่าศิลปะ

ดังกล่าว	 เพื่อมอบคืนให้กับวัดในชุมชนและน�ารูปแบบของสัตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย	 เพื่อสืบทอดศิลปะความเชื่อที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของ

คนล้านนาต่อไป

สัตภัณฑ์
คุณค่าศิลปะแห่งความเชื่อและศรัทธาของคนล้านนา

แสงของความเช่ือ ศรัทธาล้านนา
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ปิติ คือ	ความอิ่มใจ

วิริยะ คือ	ความเพียร

ธรรมวิจัย คือ
การใช้ปัญญาพิจารณา

สติ คือ	ความระลึกได้

ปัสสิทธิ คือ	ความสงบ
										ทั้งกายและใจ

สมาธิ คือ	ความตั้งใจมั่น

อุเบกขา คือ	การวางเฉย		
										และมีใจเป็นกลาง
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ดอกฟ้ามุ ่ย
 “ดอกฟ้ามุ่ย” ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา 

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	Vanda	coerulea	Griff.	ex	Lindle.	

คอื	Orchidaceae	เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า	ลกัษณะความ

งดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ยท�าให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่า

ที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

	 นอกจากความงามโดดเด่นแล้ว	 ชือ่	 “ฟ้ามุย่”	 ยงัมี

ความหมายว่า	ฟ้าหม่นหมอง	เนือ่งจากความงามของกลบีดอก

สีม่วงอมฟ้าของฟ้ามุ่ย	 ท�าให้สีของท้องฟ้าแลดูหม่นหมอง

ไปนั่นเอง

ประพันธ์เนื้อร้อง

โดย	อาจารย์	เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์

กวีซีไรท์	พ.ศ.2523

และศิลปินแห่งชาติ	พ.ศ.2536

สาขาวรรณศิลป์

ประพันธ์เนื้อร้อง

โดย	อาจารย์	เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์

กวีซีไรท์	พ.ศ.2523

และศิลปินแห่งชาติ	พ.ศ.2536

สาขาวรรณศิลป์

ประพันธ์ท�านอง และเรียบเรียงเสียงประสาน

โดย	พ.ต.ประทีป	สุพรรณโรจน์

วาทยกร	วงไทยแลนด์ฟิลฮาโมนิก	ออร์เคสตรา

เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย

เพลง มหาวิทยาลัยพะเยา

เพลง ฟ้ามุ ่ยม่วงทอง
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ลายทอจากชุมชน
แทนสายใย
รวมความภูมิใจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

	 ชดุครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลยัพะเยา	 แถบผ้าด้านหน้า

ประดับด้วยลวดลายผ้าทอ	จากชมุชนชาวไทลือ้บ้านทุง่มอก	ทีถ่กัทอ

และออกแบบโดยใช้ลายต�่าก้าวหรือลายน�้าไหล	 อ�าเภอเชียงค�า	

จังหวัดพะเยา	ซึ่งเป็นลวดลายเก่าแก่ของชาวไทลื้อท่ีถือว่าเป็นสิ่ง

ที่มีค่ายิ่ง	 หากใครได้ครอบครองถือว่าได้รับสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง	

เฉกเช่นเดียวกับความรู้ที่บัณฑิตได้รับเมื่อสวมครุยวิทยฐานะ	 ก็คือ

เป็นของมีค่าประดับตัวบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาเช่นกัน
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“ปัญญาเพื่อชุมชน”

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้ด�าเนินการตาม

นโยบาย	1	คณะ	1	โมเดล	โดยได้เลือกรับผิดชอบพื้นที่	อ�าเภอจุน	จังหวัด

พะเยา	 ในการพลิกฟื้นการปลูกข้าวอินทรีย์	 ในโครงการ	 “เสริมสร้าง

เอกลักษณ์ข ้าวอินทรีย ์วิถีจุนด ้วยกลไกทางวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี”	ณ	สวนเกษตรกร	กลุ่มข้าวหอมนกยูง	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วิถีจุน	อ�าเภอจุน	จังหวัดพะเยา	แรกเริ่มเนื่องจากชุมชนอยากกลับมาปลูก

ข้าวอินทรีย์	 เพราะที่ผ่านมาใช้สารเคมีในการปลูกข้าวจึงท�าให้เกิดปัญหา

ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ	 ชาวบ้านจึงมีแนวคิดในการ

พลิกฟื้นกลับมาปลูกข้าวด้วยเกษตรอินทรีย์	โดยมี	พ่อหลวงศรีวรรณ	และ

คณุโพธิ	์ เกษตรกรแกนน�าเรือ่งการปลกูข้าวอินทรย์ีในอ�าเภอจุน	 นอกจากนี้	

คุณสุภชัย	 ศูนย์กลาง	นายกเทศมนตรีอ�าเภอจุน	 ยังให้การสนับสนุน

ในด้านต่างๆ	 เป็นอย่างดี	อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์เข้าไปดูแลให้ค�าปรึกษา

กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจและต้องการเปลี่ยนมาท�านาข้าวเกษตรอินทรีย	์

ส�าหรับการปรับเปลี่ยนมาเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์	ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อย

กว่า	3	ปี	และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่ส�าคัญต้องใช้ความอดทนและ

ความเข้าใจอย่างมาก	 จึงท�าให้จ�านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลดลงจาก	

100	กว่าราย	เหลืออยู่	30	ราย	

	 เมื่อเข้าสู ่ปีที่	 3	 จะมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวอินทรีย์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ	โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	คณะวิทยาศาสตร์	สาขา

เคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของดิน	 น�้า	 รวมถึง

การทดสอบสารโลหะหนกัการปนเป้ือนต่างๆ	ในแปลงทดลองท้ัง	30	แปลง	

จากการท�างานร่วมกันระหว่าง	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 และกลุ่มข้าวหอม

นกยูง	อ�าเภอจุน	ส่งผลให้ปีที่	3	มีเกษตรกร	22	ราย	ได้ใบรับรองว่า	เป็น

ข้าวอินทรีย์	100	เปอร์เซ็นต์	 เกิดเป็นความสุขที่สัมผัสได้	 โดยชุมชน

มคีวามสขุจากรายได้ท่ีเพิม่ขึน้	 คณุภาพชวีติดีขึน้	 รวมถงึผูบ้รโิภคมคีวามสุข

จากการบริโภคข้าวที่ปลอดสารเคมี

 การท�างานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่ม
ข้าวหอมนกยงู อ�าเภอจนุ ส่งผล 
ให้ปีที่ 3 มีเกษตรกร 22 ราย 
ได้ใบรับรองว่า เป็นข้าวอินทรีย์ 
100 เปอร์เซ็นต์
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน

ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามปณิธาน	 “ปัญญาเพื่อความเข้มเข็ง

ของชุมชน”	 การให้โอกาสทางการศึกษา	ทุนการศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นนิสิต

ที่มาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์	 หรือนิสิตไม่มีสัญชาติ	 ถือเป็น

จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ	 “การพัฒนาคนเปรียบเสมือนอัญมณีที่อาจจะมี

ฝุ่นเกาะ แต่เมื่อได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ก็จะฉายแววความเป็น

อัญมณีของบุคคลเหล่านั้นออกมา”

	 การท�างานของคณะนิติศาสตร์ร่วมกับชุมชนบ้านท่าฟ้าใหม่	 และ

วัดท่าฟ้าใต้	 อ�าเภอเชียงม่วน	 จังหวัดพะเยา	 เป็นอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆ	ที่มี

คุณค่า	 เนื่องจากยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของคนในพื้นที่	 นอกจากน้ัน	 พื้นที่

ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์	 เพราะในปัจจุบัน	

ได้มีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น	 โดยเฉพาะ

บ้านท่าฟ้าใต้	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา

	 ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้ศึกษาปัญหาของชุมชน	 และข้อพิพาท

ทางกฎหมายในชุมชน	 เพื่อหาแนวทางสร้างฐานความเข้มเข็งทาง

กฎหมายให้กับชุมชน	โดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่	ให้ค�าปรึกษา

และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน	 ที่ด�าเนินการในรูปแบบของ

กฎหมายเชิงคลินิก	 รวมถึงบูรณาการเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดก

ทางปัญญา	ทางวัฒนธรรม	ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เพื่อสร้าง

ความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมอันดีให้กับชุมชนและพัฒนาเร่ืองของ

ผ้าทอ	 อาหารการกิน	 สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการลงพื้นที่	 คือการได้เห็น

รอยยิ้มของชุมชน	 ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวของชุมชน	 ถือเป็นเป้าหมาย

และเจตนารมณ์ที่ส�าคัญ	 ในการให้แต่ละคณะเข้าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้	

เพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยตัวของชุมชนเอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

 บูรณาการเรื่องของกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับมรดกทางปัญญาทาง
วัฒนธรรม ร่วมกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมอันดี
ให้กับชุมชน

	 ผมนิสิตสาขาพัฒนาสังคม	 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยพะเยา	 ผมได้มีโอกาสได้ท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดย

ตลอด	 ในปี	 2560	ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การนิสิต	 และในปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งประธานสภานิสิต	 ซ่ึงการได้ดูแลงานและกิจกรรมต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัยทั้ง	 2	 หน่วย	 ท�าให้ผมได้ความรู ้และเรียนรู ้หลายอย่าง	

สามารถน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปพัฒนาทักษะและการใช้ชีวิตในการท�างานได	้

การเรียนพร้อมกับการรับผิดชอบงานในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี	 สร้างความ

ประทับใจให้ผมเป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะเรื่องความมีน�้าใจ	 ช่วยเหลือ

เอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกันของคนท่ีนี่	 เสมือนเป็นเอกลักษณ์และเป็นอุปนิสัย

ของทุกคนที่เรียนและท�างานที่นี่		ท�าให้เรารู้สึกอุ่นใจและพึ่งพาได้	

	 การเรียนที่นี่	 ท�าให้ผมได้ท�ากิจกรรมมามากมาย	 มีกิจกรรมหน่ึง

ท่ีท�าแล้วรู้สึกประทับใจมากท่ีสดุคอื	 การเข้าร่วมท�างานกับโครงการรากแก้ว	

ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเน้นท�ากิจกรรมกับชุมชน	 ซึ่งตรงกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยที่ว่า	“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”	เราออกไปท�า

กิจกรรมโดยใช้หลักการของในหลวงรัชกาลที่	 9	ที่เข้าไปพัฒนา	ช่วยเหลือ	

ยกระดับชีวิตให้กับชุมชน	 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับผมมาก	 เพราะผม

เรียนพัฒนาสังคม	การลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนจึงเป็นการเรียนภาคปฏิบัติ

ที่ได้เรียนรู้ในสายวิชาชีพด้านการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

	 ตลอด	8	ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยพะเยา	สิ่งที่ผมเห็นและรับรู้

มาโดยตลอดคือ	 มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสรรค์สังคม	 ท�าการรื้อฟื้น	

ส่งเสริม	 และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยามาโดยเสมอ	

ผมภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนเป็นนิสิตที่นี่	 รู้สึกอบอุ่นท่ีได้ร่วมท�างานกับพี่ๆ	

และชุมชนต่างๆ	 ผมจะตั้งใจเรียน	 เพื่อจบไปท�างานรับใช้สังคมอย่างสุด

ความสามารถครับ

 ความมีน�า้ใจ ช่วยเหลอืเอ้ือเฟ้ือ 
ซ่ึงกันและกันของคนที่นี่ เสมือน
เป็นเอกลักษณ์ และเป็นอุปนิสัย
ของทุกคนที่เรียนและท�างานที่น่ี 
ท�าให้เรารู้สึกอุ่นใจ และพึ่งพาได้

ภาณุสิทธิ์  ทะสน

นิสิตสาขาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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	 สิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยพะเยา	หรือได้จากบ้านหลังนี้	คือ	ความรู้

และประสบการณ์	 สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนคือ	 การสอนให้เรา

เป็นคนด	ี และความรูท้ีส่ามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ส่วนประสบการณ์	

คือการท�ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย	 ไม่ว่าจะเป็นการท�ากิจกรรม

สันทนาการ	การท�าหน้าที่เป็นประธานเวียง	ในปี	2547	และเป็นกรรมการ

กลางในการท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ท้ังสามหน้าท่ีท�าให้เราได้รับ

ประสบการณ์การท�างานในขณะที่เราก�าลังศึกษาอยู่	 ส่งผลให้เราสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายข้ึน	 เมื่อได้มาท�างานจริงๆ	 และ

สามารถน�าความรู้ที่ได้ศึกษา	 มาปรับใช้กับการสอนนักเรียนในโรงเรียน

ได้เป็นอย่างดี	

	 จุดเด่นของการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยา	คือ	ปลูกฝังให้

เรามีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี	 และมีความมั่นใจในตัวเอง	 เมื่อได้มา

ท�างานในสถาบันการศึกษาแบบเดียวกันนี้ท�าให้เราสามารถเป็นผู้สอน

ที่ดีได้

	 ส่ิงหน่ึงที่ ต้ังใจไว้คือ	 การตอบแทนมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้

ให้โอกาส		และรางวัลต่างๆ	ซึ่งท�าให้เรามีก�าลังใจ	และพลังในการกลับไป

ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา	 โดยได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสิน

ทูตวัฒนธรรมเวียง	 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สอนที่ดี	

หรือร่วมงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้งที่มีโอกาส

	 อยากฝากถึงนิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่ในขณะนี้	 ค�าว่า	 “เรียน”	 และ	

“กิจกรรม”	เป็นสิ่งที่คู่กัน	การเรียนท�าให้เรามีความรู้	แต่กิจกรรมจะท�าให้

เรามีประสบการณ์	 เนื่องจากสังคมปัจจุบันต้องการคนที่มีประสบการณ์

ควบคู่กับคนที่มีความรู้	 การจะท�า	 สองสิ่งนี้ควบคู่กันไปได้ดี	 สิ่งส�าคัญคือ	

ต้องมีความรับผิดชอบ	 และการจัดสรรเวลาที่ถูกต้อง	 จึงจะประสบความ

ส�าเร็จในการเรียนและการท�ากิจกรรมควบคู่กัน	 อยากให้ก�าลังใจน้องๆ	 ที่

ท�ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยทุกคน	 กิจกรรมต่างๆ	 ท่ีน้องๆ	 ได้ท�านั้น

เป็นก�าไรชีวิตให้กับตัวเรา	 เพราะเราจะได้ท้ังประสบการณ์และภูมิคุ้มกัน

ตัวเอง		ไม่ว่าเราจะไปท�างานอยู่ในหน่วยงานไหนก็จะท�าให้เราปรับตัว

เข้ากับสังคม	และหน่วยงานได้ดี

 ป ลู ก ฝ ั ง ใ ห ้ เ ร า มี ค ว า ม
กล้าแสดงออกในทางที่ดี และมี
ความมั่นใจในตัวเอง เมื่อได้มา
ท� างานในสถาบันการศึกษา
แบบเดียวกันนี้ ท�าให้เราสามารถ
เป็นผู้สอนที่ดีได้

กิตติกรกวิน  ปิ ่นแก้ว

ครูช�านาญการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

	 การท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา	 ถือเป็นสิ่งที่โชคดีส�าหรับ

ผูค้นในชุมชนของเรา	ไม่เพยีงแต่พวกเราจะได้รบัการดแูลจากมหาวิทยาลยั	

พะเยาเป็นอย่างดีแล้ว	 การที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยมาจากการ

สร้างองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยพะเยา	ถือเป็นสิ่งที่ประสบผลส�าเร็จ

ส�าหรับชุมชนของเรา	 ในปี	 2554	 ครูดาและชุมชนบ้านท่าฟ้า	 ได้เริ่มรับ

โครงการ	 1	 คณะ	 1	 โมเดล	 ภายใต้โครงการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

กฎหมายให้แก่ชุมชน	คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	ซึ่งเริ่มแรกเดิมที

ชาวบ้านไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายมากนัก	 แต่หลังจาก

คณะนิติศาสตร์ได้เข้ามาให้ความรู้	 ชาวบ้านเริ่มมีการตื่นตัว	 และเรียนรู้

เรื่องของกฎหมาย	สิทธิที่ควรจะได้รับ	รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ	ที่รัฐบาล

สนับสนุนให้ประชาชนได้รับ	

	 ปัจจุบันครูดา	อัจฉรา	ณ	น่าน	 เป็นครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านท่าฟ้า	อ�าเภอเชียงม่วน	จังหวัดพะเยา	และเป็นผู้ประสานงานระหว่าง

พื้นที่อ�าเภอเชียงม่วนกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	 โดยส่วนตัว

แล้ว	 ครูดาเป็นคนท�างานเพื่อสังคม	 ช่วยเหลือผู้คนท่ีมีปัญหาในพื้นที่	

เพราะครูดาคิดเสมอว่าการท�างาน	 เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข	 รอยยิ้มจากคน

ที่เราได้ช่วยเหลือคือก�าลังใจที่ดีสุดส�าหรับครูดา	

	 สิ่งที่ประทับใจส�าหรับการได้มาร ่วมงานกับคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา	 คือการได้ออกรายการโทรทัศน์	 ท�าให้มีผู้คนจาก

ต่างพื้นที่	เข้ามาเยี่ยมชม	และศึกษาข้อมูลด้านความเข้มแข็งของชุมชนเรา

มากขึ้น	 รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน	 ที่มาจากภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น	เช่นการทอผ้า	การทอตุง	รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านที่มีความเฉพาะ

ของชาวไทยลื้อ	 เป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียว	 ท�าให้ทุกวันน้ีชาวบ้าน

บ้านท่าฟ้า	 อ�าเภอเชียงม่วน	 จังหวัดพะเยา	 ได้เปลี่ยนจากหมู่บ้านเล็กๆ	

เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 ครดูายงัคงหวงัว่าถึงแม้จะมีสิง่ใหม่ๆ	 เข้ามามบีทบาทกบัชมุชนทีน่ี่	

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชุมชน	คือการอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรม

ของชาวไทลื้อ	 ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน	 และสิ่งหน่ึงท่ีผู้คนท่ีน่ียังคงหวังไว้

เสมอว่า	จะมีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดและอนุรักษ์ความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อไว้	

ให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

อัจฉรา  ณ น่าน

ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้า
และผู ้ประสานงานระหว่างพื้นที่อ�าเชียงม่วน

กับมหาวิทยาลัยพะเยา

 หลังจากคณะนิติศาสตร ์
ได้เข้ามาให้ความรู้ ชาวบ้านเริ่มมี
การตื่นตัวและเ รียนรู ้ เ ร่ืองของ
กฎหมาย สิทธิที่ควรจะได ้ รับ 
รวมไปถงึสวสัดิการต่างๆ ทีร่ฐับาล
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
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8 ปี สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคน

รวมทั้งสิ้น 126 หลักสูตร 

15 คณะวิชา 3 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต 

1 โรงเรียนสาธิต 

65 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

24 หลักสูตร

ระดับปริญญาโท

10 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

21 หลักสูตร
หลักสูตรคู่ขนาน

ปริญญาตรี 2 ปริญญา

6 หลักสูตร
หลักสูตรคู่ขนาน

ปริญญาตรีควบโท

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กลุ ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
•	คณะทันตแพทยศาสตร์

•	คณะพยาบาลศาสตร์	

•	คณะแพทยศาสตร์	

•	คณะเภสัชศาสตร์	

•	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

•	คณะสหเวชศาสตร์	

•	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	

•	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•	คณะวิทยาศาสตร์	

•	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

•	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

•	คณะนิติศาสตร์	

•	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	

•	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	

•	คณะศิลปศาสตร์	

•	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	

•	วิทยาลัยการศึกษา	

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยของคนพะเยา 	 โครงการ	1	คณะ	1	โมเดล	หรือ	พะเยา

โมเดล	 มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มหาวิทยาลัยได้

รับนโยบาย	 1	 มหาวิทยาลัย	 1	 จังหวัด	 เมื่อปี	

2554	 จึงได้มีการสนับสนุนแนวคิด	 โดยการมอบ

นโยบาย	1	คณะ	1	อ�าเภอ	ให้แต่ละคณะลงพื้นที่

รับผิดชอบในแต่ละ	 อ�าเภอของจังหวัดพะเยา	 9	

อ�าเภอ	 คือ	 อ�าเภอเมืองพะเยา	 อ�าเภอแม่ใจ	

อ�าเภอดอกค�าใต้	 อ�าเภอภูกามยาว	 อ�าเภอจุน	

อ�าเภอเชียงค�า	 อ�าเภอปง	อ�าเภอเชียงม่วน	 และ

อ�าเภอภูซาง	 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่	 สังคมด้วย

วิชาการ	 และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคม	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี	 โดยการน�า

ความรู้ไปบูรณาการร่วมกับชุมชน	 ทั้งด้านพันธ

กิจ	 การสอน	 การวิจัย	 บริการวิชาการแก่สังคม	

และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา	

ทั้งด้านการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 และสุขภาวะ	

รวมถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี

จังหวัดพะเยาเพื่อให ้เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัย	 ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	

คนในชุมชนมีความรู้	 และได้รับการพัฒนา	

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 ผลการ

ด�าเนินงาน	 8	ปี	 ที่ผ่านมา	มีต้นแบบการท�างาน

ดังกล่าวกว่า	49	โครงการ

ผลผลิตนิสิตรับใช้ชุมชน

8 ปี กับ 21,122 คน

รวมจ�านวนนิสิตทั้งหมด 45,817 คน
(ข้อมูลจากปี 2553-2560)

ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
เพื่อรับใช้ชุมชนและสังคมไทย 

31,269

3,152

10,598

653

1414 17 18
31

43
49

โครงการโครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

คณะ
โมเดล
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	 การน�าแนวคิดสร้างพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร	 ผสมผสานกับการให้ความรู้

ด้านสุขภาพ	 ท�าให้พื้นที่ชุมชนในต�าบลแม่ใส	

จังหวัดพะเยา	ที่ท�างานร่วมกับคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลยัพะเยา	สามารถลดภาวะ

โรคเบาหวาน	 และควบคุมระดับน�้าตาลได้	

ท�าให้คนในชุมชนต�าบลแม่ใสมีสุขภาพท่ีดี	

และปรับพฤติกรรมการบริโภคที่ดี	 น�าไปสู่

การพลิกฟื ้นวิถีเกษตรแบบอินทรีย์ภายใน

ชุมชน	 จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้	 และเกิด

วทิยากรชมุชน	 ถ่ายทอดเรือ่งราวของพวกเขา	

จากรุ่นสู่รุ่น	จากชุมชนสู่อีกชุมชนอย่างยั่งยืน

	 ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน

ห้วยข้าวก�า่	จงัหวดัพะเยา	มปีรมิาณทีม่ากเกนิ	

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงได้ร่วมกับเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า	

ให้ความรู้กับชุมชน	 ก�าจัดขยะแบบครบวงจร	

โดยส่งเสรมิให้มกีารลดปรมิาณขยะ	 ลดการใช้

สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ	 การคัดแยกและน�า

ขยะไปใช้ประโยชน์	 รวมถึงการก�าจัดขยะ

อย่างถูกหลักสุขาภิบาลโดยใช้แบบฝังกลบ

จะช่วยให้ก�าจัดขยะมูลฝอยได้มากขึ้น	 และ

ยังมีผลกระทบกับชุมชนน้อยลง	

พื้นที่แห่งความส�าเร็จ
ต้นแบบการพัฒนาชุมชน

1 คณะ 1 โมเดล

ด้านสุขภาวะชุมชน
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ลดต้นทุน และพัฒนาสายพันธุ์โคขุนพะเยา

	 โคขุน	 สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา	 หากมีการพัฒนาสายพันธุ์	 และปรับปรุงสูตร

อาหารที่มีคุณภาพและต้นทุนต�่า	เพิ่มน�้าหนักและคุณภาพของเนื้อได้	จะท�าให้เกษตรกรสามารถ

เพิ่มรายได้ได้มากขึ้น

	 ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยพะเยา	ร่วมกับเกษตรกร	

ผู้เลี้ยงโค	 และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้ร่วมกันพัฒนา	 และวิจัย	 จนประสบความส�าเร็จ	

สามารถลดต้นทุนการเล้ียงโคขุนได้ถึงร้อยละ	 50	 และเนื้อมีคุณภาพสามารถส่งออกตลาด

ภายในประเทศ	 และขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียน	 น�ามาซึ่งการจ้างงาน	 ลดการย้ายถิ่นฐานของ

คนในชุมชน

ด้านเศรษฐกิจชุมชน
แบบพึ่งตนเอง

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากลุ่มชุมชนที่

ไม่มีรายได้จากงานประจ�า	 แต่สามารถประกอบอาชีพเสริม	 จนท�าให้กลายเป็น

อาชีพหลักได้	 รวมถึงการเข้าไปให้ค�าแนะน�ากับคนในชุมชนที่ก�าลังประสบปัญหา

ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการขาย	อีกท้ังส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วม	ศึกษา	

และเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

สร้างงาน
สร้างอาชีพ

สร้างรายได้สู ่ชุมชน

พลิกฟื้นข้าวอินทรีย์วิถีจุน 

	 ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 กับองค์กรต่างๆ	 ในจังหวัด

พะเยา	 ร่วมพลิกฟื้นการเกษตร	 ปรับเปลี่ยนการท�าการเกษตรเคมีมาเป็นการเกษตรอินทรีย์	

โดยค�านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก	 การรวมกลุ่มของเกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน	 ตลอดจนจัดท�าผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุน	 ในชื่อผลิตภัณฑ	์

“ข้าวหอมนกยูง” 
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พัฒนาด้านกายภาพ



5958

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้ังอยู่ท่ามกลาง

หุบเขา	 ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ	 บนพื้นที่

กว่า	5,158	ไร่	โดยออกแบบสถาปัตยกรรม

และภูมิสถาปัตย์	 ให้สอดรับกลมกลืนกับ

ภูมิประเทศและการใช้ชีวิตของนิสิตและ

บุคลากรกว่า	 20,000	 คน	 ดังนั้น	 ความ

พร้อมทางด้านสภาพแวดล้อมหรือด้าน

กายภาพ	 เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 	 บนฐานความคิด “ให้

คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” เพราะ

	 “สภาพแวดล้อมที่ดีจะช ่วย

สนับสนุนบรรยากาศการเรียนการ

สอน	 ช่วยพัฒนา	 ด้านสติปัญญา	

สังคม	อารมณ์	ร่างกาย	และจิตใจ”
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พระพุทธภุชคารักษ์ 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โปรดเกล้าฯ	

พระราชทานนามพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา	 ประดิษฐาน

พระนามาภิไธย	 ส.ธ.	 ว่า	 “พระพุทธภุชคารักษ์”	 หมายถึง	 พระพุทธรูปที่มี

พญานาคคุ้มครองรักษา	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ประดิษฐานบนภูเขา

ด้านหลงัหอประชุมพญาง�าเมือง	เป็นสถานท่ีส�าคญัท่ีมหาวิทยาลยัใช้ประกอบ

พิธีกรรม	และสืบสานประเพณีส�าคัญทางด้านพุทธศาสนา	เป็นศูนย์รวมจิตใจ	

รวมถึงเป็นพื้นที่ของการแสดงออกถึงความเคารพ	 ศรัทธาของบุคลากร	

และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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จ�ำลองแบบจำกพระพุทธรูปนำคปรกแห่งเมอืงครหิ

ที่สร้ำงในพุทธศตวรรษที่ 18

18.30 เมตร

9 เมตร

	 นาคทั้งเจ็ดเศียร	 ประดับด้วยเกล็ด

เรียงซ้อนสวยงาม	 แผ่พังพานพร้อมปกป้อง

องค์พระพุทธภุชคารักษ์อย่างองอาจ	 มีพลัง

อ�านาจ	และที่ฐานของขนดนาค	ได้ประทับด้วย

พระนามาภิไธย	ส.ธ.	ดูเด่นเป็นสง่า

	 	 	 	 	 	 พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย	

ประทับนั่งบนขนดนาค	3	ชิน้	มเีศยีร	7	เศยีร	

	 ชายจีวรมีความอ่อนช้อยพลิ้วไหว	 มีองค์ประกอบ

ศิลปะที่สามารถมองเห็นความงาม	 ให้ความรู้สึกท่ีอิ่มเอิบ	

ร่มเย็น	เมตตา	สูงส่ง	สงบสุข	
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	 เปิดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา	 โดยให้ความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	

ทางด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตใจ	และสติปัญญา	มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกๆ	ด้าน	

มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ	 ทักษะด้านชีวิต	 รู้จักการคิดวิเคราะห์	 มีความเป็นผู้น�า	 มีคุณธรรม	

เป็นสถานที่บ่มเพาะให้เด็กได้เรียนรู้	 ได้ใช้ชีวิต	สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	

และเป็นที่พึ่งของสังคมได้
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อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

 อาคาร 99 ปี พระอบุาลีคณุปูมาจารย์  (ปวง ธมมฺปญฺโญ) เป็นช่ืออาคารท่ีตัง้ขึน้	เพือ่ประกาศ

เกยีรตคิณุปชูนยีบคุคลของจงัหวดัพะเยา	ท่านเป็นปราชญ์ทางด้านภาษาล้านนา	เป็นนกัประวัตศิาสตร์

โบราณคดีล้านนา	 และสร้างคุณประโยชน์อันทรงคุณค่าแก่ชาวพะเยาและแผ่นดินล้านนาตะวันออก		

อาคารหลังนี้ก่อสร้างในปี	2558	เป็นปีที่ท่านมีอายุครบ	99	ปี	รูปแบบอาคารออกแบบให้มีรูปโค้ง	

สอดรับกับกลุ่มอาคารเรียนรวมรูปทรงเกือกม้า	แสดงถึงงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างลงตัว	

	 ภายในอาคารใช้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัการเรยีนการสอนของนสิติ	การจดัประชมุ	และกิจกรรมต่างๆ	

ของมหาวิทยาลัย	และเป็นพื้นที่	Co-working	space	เพื่อให้ภาคเอกชน	นิสิต	และบุคลากรได้ท�างาน

ร่วมกัน	และเป็นพื้นที่ตั้งต้นธุรกิจ	ส�าหรับธุรกิจ	Start	up
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อาคารหอพักนิสิต

 อาคารหอพักนิสิต	หอพักส�าหรับนิสิตชั้นปีที่	1	สร้างขึ้นเม่ือปี	2549	เป็นอาคาร	4	ชั้น	

มีอาคารทั้งหมด	 32	 อาคาร	 รองรับนิสิตได้ถึง	 7,000	 คน	 ภายในหอพักประกอบด้วย	 ห้องพัก	

ห้องซักรีด	 ห้องกิจกรรม	 ซึ่งหอพักดังกล่าวมีระบบ	 รักษาความปลอดภัยตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ทั้งกล้อง

วงจรปิด	 ระบบคีย์การ์ด	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้จัดการหอพักที่คอยดูแล	ภายในบริเวณ

หอพัก	 ยังมีร้านสะดวกซื้อ	 โรงอาหารเวียงพะเยา	 ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน	 ร้านถ่ายเอกสาร	

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย
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อาคารเรียนรวม PKY

 อาคารเรยีนรวม PKY สร้ำงขึ้นในปี 2540 เป็นอำคำรสูง 3 ชัน้ สร้ำงลดหลั่นไปตำมสภำพ

ภูมปิระเทศ ซึ่งมคีวำมลำดชัน เพื่อให้เข้ำกับสภำพพื้นที่ มทีัศนยีภำพที่สวยงำม ปัจจุบันภำยในอำคำร

เป็นทีท่�ำกำรของคณะนติศิำสตร์ คณะวทิยำกำรจดักำรและสำรสนเทศศำสตร์ และวทิยำลัยกำรศกึษำ 

ภำยในอำคำรมีศูนย์หนังสือ จุฬำฯ และธนำคำรไทยพำณิชย์ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิต

และบุคลำกรของมหำวทิยำลัย
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อาคารส�านักงานอธิการบดี

 อาคารส�านักงานอธิการบดี	หรือชื่อที่ถูกเรียกจนติดปากว่า	“ตึกแหลม”	เป็นอาคารสูง	3	ชั้น	

สร้างขึน้ในปี	2540	เดิมอาคารจะเป็นทรงแหลม	ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก	“พระมาลาเบีย่ง” 

เป็นพระมาลาทีส่มเดจ็พระนเรศวรมหาราช	ทรงในสงครามยทุธหตัถ	ีถอืเป็นเครือ่งพชิยัสงครามท่ีส�าคญั	

หนึ่งในเคร่ืองราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทย	 โดยอาคารนี้เป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัย

ทีใ่ช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนของนสิติและเป็นส�านกังานของบุคลากร	ปัจจบุนัตวัอาคารได้ปรบัปรงุใหม่	

ภายในอาคารประกอบด้วย	ที่ท�าการของผู้บริหาร	หน่วยงานต่างๆ	และห้องประชุม	เพื่อใช้ในการ

จัดประชุม	อบรม	สัมมนาต่างๆ
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อาคารสงวนเสริมศรี

 อาคารสงวนเสริมศรี	ก่อสร้างเมื่อปี	2559	เป็นที่ท�าการของบุคลากรกองกิจการนิสิต	ภายใน

อาคารนอกจากจะเป็นที่ท�าการของ	 กองกิจการนิสิตแล้ว	 ยังเป็นสนามกีฬาในร่ม	 เช่น	 สนามกีฬา

วอลเลย์บอล	 สนามบาสเกตบอล	 สนามเซปักตะกร้อ	 สนามแบดมินตัน	 สนามปิงปอง	 และ	 Fitness	

Room	อาคารหลังนี้จะอยู่ถัดจากหอพัก	UP	DORM	และสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย
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อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เป็นอาคารท่ีใช้จัดการเรียนการสอน

ด้านเทคโนโลยี	 ด�าเนินการก่อสร้างเม่ือปี	 2551	 เป็นอาคารสูง	 3	 ชั้น	 ตัวอาคารจะถูกออกแบบให้

สอดคล้องกับสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขา	มพีืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ	2,835	ตารางเมตร	ประกอบไปด้วย	

ส�านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	(ICT)	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร	 (CITCOMS)	 ที่ท�าการของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	 กองบริการการศึกษา	

ห้องปฎิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์	ห้องเรียน	ห้องประชุม	และห้องสัมมนา
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อาคารเรียนรวม CE 

	 เป็นอาคารเรียนรวมแห่งใหม่	ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนของนิสิต	ด�าเนินการก่อสร้าง	เมื่อปี	

2547	มพีืน้ทีใ่ช้สอย	31,000	ตร.ม.	ประกอบไปด้วย	ห้องเรยีน	ห้องสมดุ	ห้องประชมุ	คลนิกิแพทย์แผนจนี	

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์	และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข																	

 อาคารเรียนรวม CE	 เป็นอาคารเรียนที่รองรับการจักการเรียนการสอนมากที่สุด	 ด้วยพื้นที่

เหมาะส�าหรับการเอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มาเรียนแล้ว	 ยังเป็นศูนย์กลางที่มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ	ไว้คอยบรกิาร	เช่น	ร้านอาหาร	ศนูย์บรรณสารและสือ่การศกึษา	ธนาคาร	รวมไปถึง

ร้านถ่ายเอกสาร	ทีเ่อ้ืออ�านวยให้ทัง้บคุลากร	นสิติ	รวมถึงบุคคลภายนอก	ท่ีเข้ามายงัมหาวิทยาลยัแห่งนี	้

นอกจากนี้	อาคารเรียนรวม	CE	ยังเป็นอาคารที่มีทางเชื่อมไปยังอาคารของคณะต่างๆ	ได้อีกด้วย
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หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เรือนเอ้ืองค�า)

 หน่วยปฎบิตักิารวชิาชพีการโรงแรมและการท่องเทีย่ว (เรอืนเอือ้งค�า)	เป็นสถานท่ีให้บรกิาร

ด้านที่พัก	และเป็นหน่วยงานที่จัดหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย	ซึ่งประกอบด้วย	เรือนเอื้องเงิน	และ

เรือนเอื้องค�า	มีห้องพักทั้งหมด	จ�านวน	120	ห้อง	เพื่อรองรับแขกจากหน่วยงานต่างๆ	เริ่มก่อตั้งเมื่อ

ปี	2548	มีพื้นที่ทั้งหมด	4	ไร่	2	งาน	ในปี	2558	ได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ส�าหรับจัดประชุม	

จัดงานเลี้ยง	บริการทั้งอาหารไทย	และญี่ปุ่น	และในปี	2560	ได้เปิดให้บริการร้านกาแฟ	ภายใต้แนวคิด	

“จิบกาแฟ ดูแลป่า”	ซึ่งเป็นการน�ากาแฟจากชุมชนปกาเกอะญอ	มาจ�าหน่าย	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ชุมชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	 จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ

ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดพะเยา	และพื้นที่ใกล้เคียงแบบครบวงจร	เนื่องจาก

การให้บริการทางด้านสุขภาพของจังหวัดพะเยายังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่	บุคลากรทางการแพทย์

ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

เพื่อตอบสนองความต้องการก�าลังคน	 จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัพะเยา	เพือ่รองรบัการจดัการเรยีนการสอน	เป็นแหล่งวิจยัและสร้างองค์ความรู้	เพือ่แก้ไข

ปัญหาและพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย

กับโรงพยาบาล	5	จังหวัดได้แก่	จังหวัดพะเยา	น่าน	แพร่	เชียงราย	และล�าปาง
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พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ 
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

	 มหาวทิยาลัยพะเยาได้จดัสร้างพระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก	ประทับคู ่สมเด็จพระศรีนครินทรา	บรมราชชนนี	 เพื่อน้อมร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้	และเพื่อให้

คณาจารย์	พนักงาน	นิสิต	และประชาชนทั่วไป	 ได้ประจักษ์ในพระเกียรติคุณและด�าเนินตาม

รอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป	

	 พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	 ทรงพระ

อิริยาบถยืนฉลองพระองค์ทหารเรือ	ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ทรงพระ

อิริยาบถนั่ง	ท�าด้วยทองสัมฤทธิ์	ขนาด	1.5	 เท่า	ของพระองค์จริง	น�้าหนักรวมประมาณ	

900	กิโลกรัม	โดยได้รับเกียรติจาก	อาจารย์เศวต	เทศน์ธรรม	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์	

(ประตมิากรรม)	พ.ศ.	2560	เป็นประตมิากร	โดยมหาวทิยาลยัได้ประกอบพธิอีญัเชญิ	พระบรมรปู

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	 ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรา	

บรมราชชนนี	 ข้ึนประดิษฐาน	ณ	ลานพระราชานุสาวรีย์	ด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2561
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หอพระพุทธรูปประจ�าศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

 หอพระพทุธรปูประจ�าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา 

ออกแบบโดยใช้	 หอค�าหลวง	 อุทยานหลวงราชพฤกษ์	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นแม่แบบ	

โดยมหาวทิยาลยัได้อญัเชญิพระพทุธภชุคารักษ์	(องค์จ�าลอง)	ข้ึนประดิษฐาน	บนฐานชกุชี	

ณ	หอพระพุทธรูปประจ�าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	เมื่อวันที่	

18	ธันวาคม	2560	และสถานทีแ่ห่งน้ี	ยังเป็นสถานทีท่ีบ่คุลากร	นสิติ	และประชาชนทัว่ไป	

สามารถเข้ามาเคารพสักการบูชา
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พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระเกยีรติคณุและสบืสาน	ประวัตขิองมหาวิทยาลยัพะเยา

ที่ก่อเกิดจากมหาวิทยาลัยนเรศวร	 โดยพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ท่ีประดิษฐาน	 ณ	

มหาวทิยาลยัพะเยา	ได้ขออนญุาตจ�าลองรปูแบบจาก	พระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าท่ี

เป็นที่ปรึกษาในการสร้างพระบรมรูปฯ	 เป็นรูปแบบในท่าประทับนั่ง	 พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร	

หลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ		มีขนาด	2.5	เท่า	ของพระองค์จริง	ความสูงของพระบรมรูปฯ	จาก

พื้นแท่นประดิษฐานถึงยอดพระเศียร	4.40	เมตร	น�้าหนักรวมประมาณ	5	ตัน	พระบรมรูปฯ	ท�าด้วย

โลหะสัมฤทธิ์	(บรอนซ์)	และในวันที่	19	พฤศจิกายน	2560	ได้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชขึ้นประดิษฐาน	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	บริเวณวงเวียนด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย

พะเยา	 และมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 มหาวิทยาลัยพะเยา	

เมื่อวันที่	15	มกราคม	2561
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หอประชุมพญาง�าเมือง

 หอประชมุพญาง�าเมอืง สร้างข้ึนเพือ่เทดิพระเกยีรต	ิ“พญาง�าเมอืง”	บรูพกษตัรย์ิ	อาณาจกัร

ภูกามยาว	(พะเยา)	สร้างขึ้นเมื่อปี	2549	บนพื้นที่	13,570	ตารางเมตร	โดยรูปแบบอาคาร	ออกแบบ

เป็นอาคารชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง	 เป็นแบบศิลปะล้านนาร่วมสมัย	ออกแบบ	โดย	อาจารย์จุลทรรศน์	

กิติบุตร	ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย	แนวคิดการก่อสร้างหอประชุมได้มาจาก

ซุ้มประตูวัด	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชาติพันธุ์ไต	เมืองเชียงตุง	มีลักษณะรูปทรงปราสาทซ้อนชั้น	หลังคา

ทรงกูบหรือบัวถลา	 แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 ห้องประชุมซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วม

ประชุมได้	2,800	ที่นั่ง	ห้องส�านักงาน	และลานอเนกประสงค์	ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับพระราชทาน

ปริญญาบตัรมหาวทิยาลัย	ใช้จดัการประชมุ	สัมมนา	จดักจิกรรม	และการแสดงต่างๆ	ของมหาวทิยาลยั
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 กลุม่อาคารท่ีพกับคุลากร	เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้	เพือ่เป็นสวัสดกิารของบุคลากรมหาวิทยาลยั	

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี	2558	บนพื้นที่	20,863	ตารางเมตร	ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด	5	หลัง	โดยแบ่ง

เป็นอาคารทีพ่กับคุลากรจ�านวน	4	หลงั	มห้ีองพกัทัง้หมด	240	ห้อง	โดยห้องพกัแต่ละห้อง	ประกอบด้วย	

ห้องนอน	ห้องนั่งเล่น	ห้องเตรียมอาหาร	ห้องน�้า	ระเบียง	และอาคารบริการ	จ�านวน	1	หลัง	ภายใน

อาคารประกอบด้วย	ฟิตเนส	ห้องน�้าพร้อมล็อคเกอร์ชาย	-	หญิง	ห้องซักรีด	ห้องเก็บของ	และ

ห้องส�านักงาน	โดยรูปแบบอาคารถูกออกแบบให้เข้ากับพื้นท่ีโดยรอบของมหาวิทยาลัย	ซ่ึงตั้งอยู่

บนเนินเขาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร
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มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
 มหาวทิยาลยัพะเยา วทิยาเขตเชยีงราย ตัง้อยูบ่รเิวณศนูย์ราชการจงัหวดั

เชยีงราย	บ้านฝ่ังหมิน่	ต�าบลรมิกก	อ�าเภอเมือง	จงัหวัดเชยีงราย	มีภมิูทัศน์ท่ีสวยงาม

ตดิกบัแม่น�า้กก	ซึง่เป็นแม่น�า้สายหลกัของจงัหวดัเชยีงราย	บนพืน้ที	่25	ไร่	วทิยาเขต

เชยีงราย	มฐีานะเป็นห้องเรียนนอกสถานที	่ใช้ส�าหรบัจดัการเรยีนการสอนของนิสติ	

ระดับปริญญาตรี	 และปริญญาโท	 โดยมีอาคารต่างๆ	 ดังนี้	 อาคารส�านักงาน	

ประกอบด้วย	ห้องส�านักงาน	จ�านวน	2	ห้อง	ห้องเรียน	จ�านวน	2	ห้อง	และ

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์	จ�านวน	1	ห้อง	อาคารเรียนรวม	มีทั้งหมด	32	ห้อง	

ประกอบด้วย	 ห้องประชุม/สัมมนา	 จ�านวน	 4	 ห้อง	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	

จ�านวน	1	ห้อง	ห้องเรียน	จ�านวน	27	ห้อง	และอาคารหอพัก	เพื่อรองรับการฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว	วิทยาเขตเชียงราย	มีทั้งหมด	4	ชั้น	

24	ห้อง	แบ่งเป็นห้องปรับอากาศ	(VIP)	จ�านวน	12	ห้อง	ห้องปรับอากาศ	(ธรรมดา)	

จ�านวน	12	ห้อง
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 วทิยาลยัการจดัการ กรงุเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะ

วิชาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ	เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นิสิตอยู่และเรียน	(Live	and	Learn)	

อย่างมคีวามสุข	จบไปมงีานท�าและเป็นคนดีของสงัคม	ดงันัน้	วทิยาลยัการจดัการ	

กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยพะเยา	จึงเพิ่มโอกาสการท�างานทั่วโลก	 โดยการ

ส่งเสริมการเรียนรู้	ให้แก่นิสิต	ทั้งด้านองค์ความรู้	และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	

นิสิตสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ทั้งกลุ่มเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอน	 และ

กลุ่มเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอนตามระดับความสามารถการใช้ภาษา

ของผู้เรียน	 เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ	 ของ

ประชาคมอาเซียน	 และประชาคมโลก	 โดยวิทยาลัยการจัดการได้สร้างความ

สัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	 ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ให้เท่าเทียมกัน

 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ดังนี้

	 1.	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว	(Master	of	Arts	in	Hotel	

and	Tourism	Management)

	 2.	 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา	 (Master	of	Education	 in		Educational	

Administration)

	 3.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (Master	 of	

Business	Administration)

สถานที่เรียน จัดตั้งที่

55	อาคารเวฟเพลส	ชั้น	8	

ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

(ลงสถานี	BTS	เพลินจิต	เข้าอาคารเวฟเพลส)

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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พัฒนาสิ่งแวดล้อม
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 “มหาวิทยาลัยในสวน”   เป็นค�าที่อธิบาย	แนวคิด
การออกแบบที่เป็นมิตร	และรักษาความเป็นธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็น

อย่างดี	 กลุ่มอาคารเรียน	อาคารฝ่ายบริหาร	 และในส่วนของที่พักอาศัยของบุคลากร

และนิสิต	ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องประสานกับสภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด	

เพื่อให้ทุกวันของการเรียนการท�างาน	 และการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่	 ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้

และท�างานเท่านั้น	 แต่ยังได้สัมผัสถึงความงดงามและความอ่อนโยนของธรรมชาติใน

ทุกๆ	วัน	

	 จากแนวคิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	 ไม่เพียงแต่การรักษาสภาพแวดล้อมเดิม

ไว้เท่านั้น	 แต่มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญกับการผลิตองค์ความรู้	 เพื่อสร้างและ

รักษา	ป่า	น�้า	และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู ่กับการพัฒนาคน	เศรษฐกิจและสังคม

ไปพร้อมๆ	กัน	อีกด้วย
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	 แหล่งน�้า	 แหล่งชีวิต  หัวใจส�าคัญของการบริหาร

จัดการแหล่งน�้าของมหาวิทยาลัยพะเยา	 คือ	 การไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน

รอบข้าง	 ควบคูไ่ปกบัการสร้างแหล่งน�า้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพยีงพอท้ังภายใน	

มหาวิทยาลัยและชุมชน	 รูปธรรมของเจตนารมณ์ดังกล่าว	 ปรากฏเป็นโครงการพัฒนา

แหล่งน�้ารอบมหาวิทยาลัย	 ให้มีศักยภาพการกักเก็บน�้าเพิ่มขึ้น	 เช่น	 ห้วยนาปอย	 และ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าหลักสองแห่งภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีปริมาณเก็บ

กักน�้าเพิ่มขึ้นจากเดิม	400,000	ลบ.ม	เป็น	660,000	ลบ.ม.
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การจัดการพลังงาน
จากแสงอาทิตย์

	 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน	มหาวิทยาลัยพะเยา

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก	 โดยจัดตั้ง

โครงการ	Campus	Power	Project	 in	University	of	Phayao	 ท่ีมี

เป้าหมาย	 เพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์	 โดยการติดตั้ง

โซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์	 บนระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร	 การบริหารจัดการไฟฟ้าหรือเครือข่าย

สมาร์ทกริด	(Micro	Smart	Grid)	ที่จะแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟ้า	

และการใช้พลังงานอาคารต่างๆ	 โดยเริ่มน�าร่องในกลุ่มอาคารของ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	และขยายไปสู่อาคารและโรงเรือน	

อ่ืนๆ	กว่า	15	อาคาร	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ท้ังสิ้น	500	กิโลวัตต์	นอกจากน้ี	ยังได้น�าไปถ่ายทอด	และทดลอง

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าว

อีกด้วย
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	 รถสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา	
หรือ	 “รถเมล์ม่วง” เป็นรถเมล์ที่ให้รับส่งนิสิต	
บุคลากร	และประชาชนทั่วไป	ที่เดินทางเข้ามายัง

มหาวทิยาลยั	โดยมจี�านวน	36	คนั	ซึง่มหาวทิยาลยั

ได ้ก�าหนดให ้รถเมล ์ม ่วงทุกคันใช ้พลังงาน	

Compressed	Natural	Gas	(CNG)	ซึง่เป็นพลงังาน

ที่ไร้สีและกลิ่น	ท�าให้การเผาไหม้มีเขม่าน้อย	และ

ไม่มีสารตะกั่วที่จะไปท�าลายคุณภาพอากาศ

และสภาพแวดล้อม	ทดแทนการใช้น�้ามัน	ผลการ

ด�าเนินการดังกล่าว	จึงถือเป็นโครงการต้นแบบ

ที่ท�าให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดรถ

จักรยานยนต์	 รวมทั้งการใช้พลังงานทางเลือก	

เพื่อรักษาสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้

ส�าเร็จ

ลดมลพิษอากาศ
เพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับชีวิต 

	 จากขยะสู ่ เชื้อ เพลิงสะอาด  
การจัดการขยะในชุมชนท่ีมีผู ้คนอาศัยกว ่า	

20,000	 ชีวิต	 ด้วยปริมาณกว่า	 2	 ตันต่อวัน	

อาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะสามารถรกัษาสิง่แวดล้อมได้	

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงมุ ่งม่ันหาแนวทางการจัดการขยะที่

สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้	จึงได้จัดตั้ง

โรงคัดแยกขยะด้วยระบบเครื่องจักรกลและระบบ

ชวีภาพเพือ่ผลติเป็นเชือ้เพลงิขยะ	(Refuse	Derived	

Fuel-RDF)		ผลของการด�าเนินการท�าให้ระบบ

การจัดการขยะมกีารจัดการอย่างเหมาะสม	ส่วนขยะ

ที่เป็นวัสดุเผาไหม้ได้	จะน�าไปสู่กระบวนการสร้าง

ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับเป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน�้า	

เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน	 ซ่ึงกระบวนการ

จัดการขยะดังกล่าว	 สอดคล้องกับนโยบายการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทางเลือก

ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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Botanical
University

มหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical 

University)	 การออกแบบแผนผงัของมหาวทิยาลยัพะเยา	

จึงออกแบบผังอยู่ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยในสวน

พฤกษศาสตร์	 ท่ีริเริ่มจากโครงการสนองพระราชด�าร	ิ

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้พื้นที่กว่า	 5,158	 ไร่	

เป็นแหล่งผลิตความรู้และการศึกษา	 รวมทั้งเป็นแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ	พืชพันธุ์ต้นไม้และ

ดอกไม้	ที่สวยงามของจังหวัดพะเยาอีกแห่งหนึ่ง	

ถนนสายดอกไม้   การจัดสรรพืน้ทีก่ารใช้งาน

ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนระหว่างอาคาร	

สวนและป่าด้ังเดิม	จนเกิดเป็น	“ถนนสายดอกไม้” 

ที่ท�าให้มหาวิทยาลัยพะเยามีสีสันและชีวิตชีวา

ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล	

โซนชมพู	 เป็นโซนท่ีก�าหนดให้ปลูกต้น

กัลปพฤกษ์	 ต้นไม้ที่มีดอกไม้สีชมพูหวาน	 ตั้งแต่

ถ นนหน ้ า มห า วิ ท ย า ลั ย จ น ถึ ง ด ้ า นหลั ง

มหาวิทยาลัย

โซนสม่ีวง	 เป็นโซนทีก่�าหนดให้ปลกูต้นศรตีรงั		

ต้นไม้ที่มีดอกไม้สีม่วง	 ตั้งแต่วงเวียนหน้าอาคาร

วิศวกรรมศาสตร์ไปจนถึงประตูศรีโคมค�า	จ�านวน	

287	ต้น						

โซนสเีหลอืง	 	 เป็นโซนทีก่�าหนดให้ปลกูต้นไม้

ที่มีดอกไม้สีเหลือง	7	สายพันธุ์	ได้แก่	ต้นเหลือง

ปรีดียาธร	 ต้นตาเบบูญ่า	 จ�านวน	 40	 ต้น	

ต้นร�าเพย	จ�านวน	40	ต้น	ต้นราชพฤกษ์	จ�านวน	

40	ต้น	ต้นสุพรรณิการ์	จ�านวน	40	ต้น	ต้นเหลือง

อินเดียและต้นเหลืองเชียงราย	จ�านวนละ	20	ต้น	

ปลูกสลับกัน	 ณ	 บริ เวณเนินที่ประดิษฐาน

พระพุทธภุชคารักษ์	รวมเป็นต้นไม้ในโซนสีเหลือง	

จ�านวน	240	ต้น		

ในอนาคตถนนสายดอกไม้มหาวิทยาลัย

พะเยา	จะผลบิานตามฤดูกาลสลบัสอีย่างสวยงาม	

และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะสร้างความประทับใจ

ให้กับนิสิต	บุคลากร	ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา	

และผู้มาเยือน	ได้หยุดพักสัมผัส	และชื่นชมความ

สวยงามของสีสันพันธุ์ไม้	ดังกล่าว
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พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ



113112

คลินิกแพทย์แผนจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 เล็งเห็นความส�าคัญด้านการพัฒนาองค์ความรู้	

ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันรักษาสุขภาพ	 โดยมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสขุภาพแบบองค์รวมพร้อมจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรการแพทย์แผนจนี	

เป็นหลักสูตรคู่ขนาน	 2	ปริญญา	 ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต	

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาภาษาจีน	 โดยมีการลงนามข้อตกลง

ความร่วมมอืทางวิชาการด้านการจดัการเรยีนการสอนภาษาจีนกบัมหาวิทยาลยั	

ครุศาสตร์ไห่หนาน	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ด้านความร่วมมือการจัด	

การเรียนการสอนการแพทย์แผนจีน	 และฝึกงานทางคลินิกกับมหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจีนกวางโจว	 และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี	

ณ	สาธารณรัฐ	ประชาชนจีน	

	 นอกจากนี	้ มหาวิทยาลยัพะเยาได้จดัตัง้คลนิกิแพทย์แผนจีน	 เพือ่เป็น

ศูนย์การเรียนรู้	 ฝึกงาน	 และให้บริการทางการแพทย์ส�าหรับนิสิต	 บุคลากร	

และประชาชนทั่วไป	 มุ่งเน้นให้เป็นคลินิกตัวอย่างทางการแพทย์แผนจีนใน

เขตภาคเหนือ	 โดยให้ได้มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับสากล	 เป็นศูนย์กลาง

เผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จัก	 และยอมรับจากผู้ใช้บริการ

อย่างกว้างขวาง	

	 ส�าหรับระยะแรก	ทางคลินิกมุ่งเน้นการรักษาด้วยการฝังเข็มเป็นหลัก	

ซึ่งโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม	 ได้แก่	 กลุ ่มอาการปวดต่างๆ	

โรคระบบประสาท	 โรคระบบทางเดินหายใจ	 โรคระบบทางเดินอาหาร	

กลุ่มอาการของสตรีวัยใกล้หมดประจ�าเดือน	 และลดอาการปวดประจ�าเดือน	

เป็นต้น	ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ได้รับรองการรักษาโรคด้วยการ

ฝังเข็มอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งต่อไป	คลินิกแพทย์แผนจีน

จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพร	และการนวด

ทุยหนา	 ควบคู่กับการฝังเข็ม	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ต่อไป	
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การแพทย์แผนไทยประยุกต์
Applied Thai Traditional
Medicine 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 คือ	 การประกอบโรคศิลปะตามการ

ศึกษาจากสถาบันศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง	โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	

เพื่อการวินิจฉัย	 และการบ�าบัดโรค	 โดยมีวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับในการ

อธิบาย	และมีความรู้ทางการแพทย์พื้นฐานในการวินิจฉัย	และรักษาโรค

คลนิกิแพทย์แผนไทยประยกุต์และสาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยพะเยา	ได้เปิดให้บรกิารคลนิกิแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 เพื่อบริการตรวจวินิจฉัยโรค	 รักษาโรคทั่วไป	 และให้

ค�าแนะน�าตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	แก่	นิสิต	บุคลากร	และประชาชน

ทั่วไป	 โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ	 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียน

การสอน	ในหลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์	เพือ่เตรียมความพร้อมสูก่าร

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์	 ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผน

ปัจจุบัน	และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้ง	4	ด้าน	ซึ่งประกอบด้วย

 1. ด้านเวชกรรมแผนไทย	เป็นการตรวจ	และรักษาโรค	ด้วยทฤษฎี

ทางการแพทย์แผนไทย

 2. ด้านเภสัชกรรมแผนไทย	 เป็นการปรุงยา	 และผลิตยาสมุนไพร	

ส�าหรับรักษาโรค

 3. ด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย	เป็นการบ�าบัดรักษาโรค	ด้วยวิธีหัตถ

บ�าบัดแบบราชส�านัก

 4. ด้านการผดุงครรภ์ไทย	เป็นศาสตร์การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์	

และการดูแลมารดาหลังคลอด

 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยให้บริการ ดังนี้

	 1.	ให้บรกิารนวดรกัษาแบบราชส�านัก	เป็นศาสตร์การนวดทีส่บืทอดจากแพทย์แผนไทยทีท่�างาน

ในวังเจ้านายชั้นสูง	(นวดแบบราชส�านัก)

	 2.	การนวดรักษาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต	และน�้าเหลือง	กระตุ้นระบบประสาท

ให้ดีขึ้น	ท�าให้กล้ามเนื้อคลายตัว

	 3.	 รักษาบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	 อาทิ	 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	 โรคไมเกรน	 ฟื้นฟูอัมพฤกษ์	

อัมพาต	พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร	อบสมุนไพร

	 4.	การให้ค�าปรกึษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	อาทิ	ธาตเุจ้าเรอืน	ท่ากายบรหิารฤาษีดดัตน	

เป็นต้น
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ศูนย์สุขภาพบุคลากร

	 การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย	

ตามนโยบาย	 และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย	 ดังน้ัน	 “การสร้าง

ขวัญ และก�าลังใจ”	ในการท�างานให้กับบุคลากร	จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน	 มหาวิทยาลัยจึงได้จัด

สวัสดิการ	และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 เพื่อให้บุคลากรท�างาน	และท�าหน้าที่ได้

อย่างมีความสุข	ตามแนวคิดการสร้าง	องค์กรแห่งความสุข (Happy Work-

place) 

	 การออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	เป็นส่วนส�าคัญของวิถีชีวิต	และเป็น

กลไกที่ส�าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม	 โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนา	 ที่มุ ่งเน้นถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	 และการเล่นกีฬา

เพือ่สขุภาพ	ควบคูไ่ปกบัการพฒันาการออกก�าลงักาย	และเล่นกีฬาเพือ่ความ

เป็นเลิศ	 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริม	 และสนับสนุน

ในเรื่อง	Happy	Body	คือ	มีสุขภาพแข็งแรง	ทั้งกายและจิตใจ	โดยการจัดตั้ง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น	 เพื่อให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้มีโอกาสออกก�าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	

เพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง	อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพิ่มขีด

ความสามารถ	 และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้อย่างเต็มศักยภาพ	 และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยเปิดให้บริการ	ในวันจันทร์	-	วันศุกร์		ตั้งแต่เวลา	

15.00	-	19.00	น.
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องค์กรแห่งความสุขเพ่ือความสุขยั่งยืน
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

		 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา	 มีเงินสะสมไว้ใช้

ภายหลังจากการเกษียณอายุ	 เสียชีวิต	 ลาออกจากงาน	 หรือทุพพลภาพ	

โดยการหกัเงินเดอืนเข้าสูก่องทนุร้อยละ	 5	 และมหาวิทยาลยัยงัจ่ายเงนิสมทบ	

ให้อีกร้อยละ	 5	 ของค่าจ้างจากเงินรายได้	 กองทุนนี้ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี	

2	มกราคม	2557	จนถึงปัจจุบัน	มีผู้ร่วมกองทุนทั้งหมด	1,150	คน	นอกจาก

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแล้ว	 มหาวิทยาลัยยังมี	 “การจ่ายเงินชดเชย”	 ให้แก่

พนักงานมหาวิทยาลัยตามอายุการท�างาน	 เม่ือมหาวิทยาลัยเลิกจ้างงาน	

บอกเลิกสัญญา	 โดยมิใช่ความผิดของพนักงาน	 สัญญาจ้างสิ้นสุดลงด้วยการ

เกษียณอายุงาน	หรือพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย

	 การค�านวณอายุการท�างานเพ่ือจ่ายเงิน

ชดเชย	 เริ่มตั้งแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัย

ได้รับการบรรจุ	 แต่งตั้งจนถึงวันที่สัญญาจ้าง

สิ้นสุดลง	 ซึ่งนับตามระยะเวลาที่พนักงาน

มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย	ในอัตราดังนี้

1เท่า
ของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
120 วัน - ไม่เกิน 1 ปี

3เท่า
ของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
1 ปี - ไม่เกิน 3 ปี

6เท่า
ของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
3 ปี - ไม่เกิน 6 ปี

8เท่า
ของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
6 ปี - ไม่เกิน 10 ปี

10เท่า
ของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
เกินกว่า 10 ปี

	 หัวใจส�าคัญในการท�าให้มหาวิทยาลัยพะเยา	

ก้าวไปสู่ความส�าเร็จในทุกระดับ	 คือ	 บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญ	 ในการขับเคลื่อนทุกๆ	

นโยบายของมหาวิทยาลัย	 ให ้ เกิดเป ็นรูปธรรม	

มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส�าคัญกับบุคลากร	

จึงจัดท�าโครงการสวัสดิการส�าหรับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา
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สวัสดิการในการรักษาพยาบาล
	 เมื่อสถานะทางด้านการเงินมีความมั่นคง	 ส่ิงส�าคัญที่จะต้อง

ตระหนักเป็นอันดับแรก	คือ	การรักษาสุขภาพ	มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มี	

“สวสัดกิารในการรกัษาพยาบาล”	ในการเบกิเงนิค่ารกัษาพยาบาล	ทัง้ตนเอง	

คู ่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย	 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน	

จ�านวน	 3	 คน	 สามารถเบิกได้จากสิทธิการเบิกจ่ายตามประกาศของ

มหาวิทยาลยัพะเยา	และสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคม	รวมถงึการจดัโครงการ	

“ตรวจสุขภาพประจ�าปีบุคลากรมหาวิทยาลัย”	 โดยคณะแพทยศาสตร์	

เพื่อส�ารวจคัดกรองความเสี่ยงทั่วไปของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	 เช่น	

ตรวจร่างกายท่ัวไป	 โดยแพทย์แผนไทย	 แพทย์แผนจีน	 และแพทย์แผน

ปัจจุบนั	ตรวจวัดความดนัโลหติ	วดัส่วนสงู	ชัง่น�า้หนกั	ค�านวณ	BMI	วดัรอบเอว	

การตรวจเลือด	 เอกซเรย์ทรวงอก	 และตรวจมะเร็งปากมดลูก	 เป็นต้น	

นอกจากนั้นหากบุคลากรเจ็บป่วย	และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล	

มหาวิทยาลัยก็มีการจัดโครงการ	“มพ.เยี่ยมไข้”	เพื่อสร้างขวัญ	และก�าลังใจ

แก่บุคลากรอีกด้วย

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต
	 การรับฟังข้อคิดเห็นจากทั้งนิสิตและบุคลากร	 คือ	 สิ่งส�าคัญในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย	 เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา	

และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้นิสิต	 และบุคลากรได้มีพื้นที่ร่วมแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 โดยผ่าน	 “โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต” 

ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและ

ความต้องการของนิสิต	 อีกท้ังเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถน�าเสนอปัญหา	

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัด้านการเรยีน	การใช้ชีวิต	และสวัสดกิาร	เพือ่ให้ผูบ้รหิาร

รับทราบและน�าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
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โครงการ Meeting of the Mind
 “โครงการ Meeting of the Mind” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีส�าหรับผู้บริหารและ

บุคลากรได้มีโอกาสพบปะพูดคุย	 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 และเป็นเวทีให้กับท่านอธิการบด	ี

ได้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	และเป็นการรับฟัง	แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	 เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและ

อนาคตร่วมกัน	 นอกจากนั้น	 ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บริหารและบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

พิธีสืบชะตา
	 หนึง่ในกิจกรรมทีเ่ป็นการสร้างขวญัและก�าลังใจให้กับผูบ้ริหาร

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา	โดยประเพณีดังกล่าวได้ปฏิบัติ

สืบต่อกันมาทุกปี	 “พิธีสืบชะตา”	 เป็นพิธีแบบพื้นเมืองที่เชื่อว่า

เป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตให้ยืนยาว	และมีแต่ความสุข	ความเจริญ	

ในหน้าที่การงาน	โดยจัดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี	

รางวัล คนดี ศรี มพ.
	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการท�างานให้กับบุคลากร	 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดพิธี

มอบรางวัล	“คนดี ศรี มพ.”	 โดยคัดเลือกบุคลากรสายบริการ	และ

สายวิชาการ	ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมและโครงการดังกล่าวสะท้อน
การให้ความส�าคัญต่อบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา	
องค์กรแห่งความสุข”
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พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
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เครือข่ายด้านการวิจัย
และพัฒนา

คลินิกเทคโนโลยี

เครือข่ายโปรแกรม ITAP 

Talent Mobility

Startup + SMEs 

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

เมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis) 

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง
(Innovative Startup)

ความร่วมมือประชารัฐร่วมใจ
ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร ่วมลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอด

เทคโนโลย	ีกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

และเป็นหนึ่งในเครือข่าย	การน�าผลงาน	การวิจัย

และพัฒนา	 ท่ีมีอยู ่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ	

เช่น	 องค์ความรู้	 เทคนิค	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	

อุปกรณ์	 สิ่งประดิษฐ์	 เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	 อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

	 ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว	 การสร้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถมาพฒันาสังคมและประเทศ	จงึเป็น

สิง่ส�าคญั	 โดยเฉพาะบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	 เพราะเป็น	พื้นฐานส�าคัญในการ

ขบัเคลือ่นและพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ	

ซ่ึงที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด�าเนินงาน

ร่วมกับส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

แห่งชาติ	 (สวทช.)	 ในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย	

เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้	 สร้างงานวิจัยที่

ตรงตามความต้องการของสังคม	 เพื่อเสริมสร้าง

คุณภาพแรงงาน	 ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	

และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการด�ารงชีวิตของ

ตนเองได้

	 ความร ่วมมือระหว ่าง 	 สวทช. 	 กับ	

มหาวิทยาลัยพะเยา	 ในการด�าเนินงานเครือข่าย

โปรแกรม	 ITAP	 ที่ช่วยให้ภาคธุรกิจ	 และภาค

อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้

และเทคโนโลยี

	 เพื่อให้สถาบันการอุดมศึกษา	 ได้มีการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง	

และสามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู ่

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 ให้กับอุตสาหกรรม

อาหาร	 และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้สามารถ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 ส ่ ง เสริมให ้ เกิดระบบนิ เวศส ่ง เสริม

วิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup	Ecosystem)	ขึ้น	 ใน

สถาบันการศึกษาเพื่อน�าไปสู ่มหาวิทยาลัย

แห่งการประกอบการ	(Entrepreneurial	University)

	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

โอทอป	 และวิสาหกิจชุมชน	 พัฒนาศักยภาพ	

และขีดความสามารถ	 ในการแข่งขันโดยใช้

ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 ส ่ ง เส ริม	 และพัฒนาบุคลากรด ้าน

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน	

	 สนบัสนนุกลุม่คนรุ่นใหม่	นกัเรียน	นกัศกึษา	

ท่ีมีความสนใจเริ่มท�าธุรกิจ	 ท้ังวิสาหกิจเริ่มต้น	

วิสาหกิจขนาดกลาง	 และวิสาหกิจขนาดย่อม	

ให้มีพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้	การสร้างสรรค์	นวัตกรรม	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และสร้างเครือข่าย

ธุรกิจ
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ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
	 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 มหาวทิยาลยั

พะเยา	 MOU	 ร่วมกับ	 Saitama	 University	

ประเทศญี่ปุ่น	 เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแนวคิด

การท�าวิจัย	 และเยี่ยมชมศูนย ์สัตว ์ทดลอง	

มหาวิทยาลัยพะเยา

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย	 (สกว.)	กับการพัฒนาการวิจัย	

และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา	

เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	และสร้างนักวิจัยเชิงพื้นท่ีท่ีมี

ทักษะในการพัฒนาโจทย์วิจัย	 ควบคุมคุณภาพงานวิจัย

ในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่	

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับ

กรมปศุสัตว์	 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการพัฒนา	

การเกษตร	โดยเฉพาะในด้านการปศุสัตว์

	 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ	 คณะวิศว-

กรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	MOU	ร่วมกับ	

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

(พพ.)	 เพื่อรองรับพันธกิจด้านการวิจัยและ

การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา	 ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับ	

Xishuangbanna	 Tropical	 Botanical	 Garden	

(XTBG)	 เมืองคุนหมิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เก่ียวกับการด�าเนนิงานวิจยั	 ด้านการเปลีย่นแปลง	

สภาพภูมิอากาศ	 (climate	 change)	 รวมถึงการ

แลกเปล่ียนนักวิจัย	 และคณาจารย์ระหว่าง

สถาบัน	และการสนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิต

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ

หนึ่งในพันธกิจการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

สูส่งัคม	คอื	การพฒันาศกัยภาพ	และความเข้มแขง็

ทางด้านวิชาการ	 และการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ	 ทัง้ในและต่างประเทศ	

ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	

ท้ังในส่วนของเครือข่าย	 การบริหารจัดการ

การศกึษา	 รวมถงึการแลกเปลีย่นและการเผยแพร่

ทางด้านภาษา	 และวัฒนธรรม	ล้วนเป็นปัจจัย

ที่ช่วยให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	พัฒนา

ไปได้อย่างต่อเนื่อง
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เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัย

หลักท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 และท�าให้เกิด

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ	 การพัฒนาด้าน

ส่ิงแวดล้อม	ถอืเป็นสิง่ท่ีมหาวิทยาลยัได้ด�าเนินการ

มาโดยตลอด	 8	 ปีที่ผ่านมา	 รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ทั้งด้านวิชาการ	 ด้านการวิจัย	 เช่น	 การพัฒนา

ด้านพลังงานทดแทน	 (ระบบสมาร์ทกริด	 Smart	

Grid)	 การท�าความร่วมมือ	 เพื่อการเปลี่ยนแปลง	

ทางสภาพภูมิอากาศแถบเอเชีย	 ซ่ึงการท�างาน

ร่วมกับเครือข่าย	 ช่วยให้การพัฒนาด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาระบบ

การให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ

ด้านสาธารณสขุ	 และผลติบณัฑติทางด้านวิทยาศาสตร์	

สุขภาพ	 ซ่ึงเป็นสาขาวิชาชีพท่ีเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นการ

ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 กับหน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศ	 โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง

ด้านวิชาการ	ด้านวิจยัตลอดจนแลกเปลีย่นเทคโนโลยี	

และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 รวมถึง

การร่วมมือในการส่งเสรมิการให้บรกิารทางการแพทย์	

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน

และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 •	มหาวทิยาลยัพะเยา	MOU	ร่วมกบั	มหาวิทยาลยั	

การแพทย์แผนจีนกวางสี	 เมืองหนานหนิง	 (Nanning)	

สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนจีน	

การพัฒนาอาจารย์	 และนิสิต	 และการวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ		

	 •	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว	 (Guangzhou	

University	 of	 Chinese	 Medicine,	 GUCM)	 เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความ

ร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และการพัฒนาบุคลากร	ด้านการแพทย์ร่วมกัน

	 •	มหาวิทยาลัยพะเยา	MOU	ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูไห่หนาน	 (Hainan	Normal	University,	

HNU)	ลงนามพัฒนาการเรียนการสอน	การวิจัยเพื่อพัฒนา	อาจารย์	 และบุคลากรร่วมกัน	 รวมถึง

การจัดส่งนิสิตไปพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน
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เครือข่ายนักวิจัย
กับการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน

การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสในการพัฒนา	และต่อยอด

ผลงานวิจัย	 เป็นส่ิงที่ท้าทายความสามารถ	 โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมา	

มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ในการสร้าง

เครือข่ายงานวิจัยและสร้างพันธมิตรการวิจัย	ส่งเสริมให้นักวิจัยได้ต่อยอด

ผลงานการวิจัย	 และพัฒนานวัตกรรม	 โดยที่ผ่านมามีผลงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจาก	สกว.	กว่า	100	ผลงาน	

	 •	 โครงการ “อาหารหมักส�าหรับเลี้ยงไก่จากวัสดุทางการเกษตรเพื่อส่งเสริม

อาชีพเกษตรแบบยั่งยืน”	โดยร่วมกับ	ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

	 •	 โครงการ	 “การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพื้นบ้าน”	 โดยร่วมกับ	

ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

	 •	ชุดโครงการ “กว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน”	โดยงานวิจัยแบ่งการศึกษาเป็น	3	ชุด

โครงการ	โดยร่วมกับ	ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ได้แก่			

(1)	 ชุดโครงการการจัดการบริบทสถาปัตยกรรมของเมืองพะเยาเพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

(2)		ชุดโครงการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวกว๊านพะเยาแบบบูรณาการ		

(3)	 ชุดโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

จัดการคุณภาพน�้ากว๊านพะเยา	

	 •	โครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา”	โดยร่วมกับ	ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)
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ก้าว...ที่...เก้า
	 มาสู่ก้าวที่เก้าของความเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศนั้น	 มหาวิทยาลัยคงมุ่งมั่นไปสู่

ผลลัพธ์	ในการเป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

 แม้ปีที่ 9	 จะเป็นปีที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง	 แต่ผลจากการ

บ่มเพาะ	และท�าหน้าที่หนักมาตลอด	8	ปีที่ผ่านมา	ท�าให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่

ปีที่เก้า	 สิบ.....และต่อๆ	 ไปอย่างมั่นคง	 โดยการเสริมพลัง	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	

ที่เน้นสุขที่ได้เรียน	 และเรียนอย่างมีความสุข	 กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพ	 และประสบการณ์	

จนสามารถเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์การเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษ	21

	 ด้านการวิจัย	 มหาวิทยาลัยพะเยายังคงก้าวเดินต่อไปบนฐานคิด	 การสร้างความรู้

แบบปัญญารวมหมู่ที่ตอบโจทย์ชุมชนไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งเชิงพาณิชย์และเพื่อ

สังคม

	 ด้านการบริการวิชาการ	คือ	คลังสมองและความรู้ให้กับชุมชน	ยังคงเป็นปณิธาน

อันแรงกล้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา	 ร่วมกับชุมชนทุกระดับร่วมกันมุ่งหน้าก้าวเดินอย่างเต็ม

ก�าลัง	ที่ผลลัพธ์เป้าหมาย	คือการเห็นชุมชน	สังคม	และประเทศชาติมีบุคลากรที่คุณภาพ

บนพื้นฐานของการมีความรู้ที่ดี

	 ด้านการท�านุบ�ารุงรากเหง้าทางวัฒนธรรม	ศิลปะและสิ่งแวดล้อม	โดยมหาวิทยาลัย

มุ่งหน้าที่จะเชื่อมภูมิปัญญาและคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนไปกับสากล	 ที่ต่างเห็นคุณค่า

ซึ่งกันและกัน

	 เป้าหมายในก้าวต่อไปของมหาวทิยาลัยท้ังหมด	จะได้รับการขับเคลือ่นโดยการบริหาร

จัดการของผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล	 ที่ก้าวหน้าและใช้ประโยชน์ของโลกดิจิทัลในการ

ท�างานทั้งระบบ	ที่มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส	เป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการ

สถาบันการศึกษา

 ก้าวที่เก้านี้ จึงเป็นก้าวท่ีต้องอาศัยพลังจากคน
ทุกฝ่าย ให้ร่วมก้าวไปด้วยกัน เพ่ือเราจะก้าวข้ามไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งหวังไว้



139138

ประวัติและผลงาน 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (20 กันยายน 2553 - 10 พฤศจิกายน 2561)

ชื่อ - สกุล				 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.มณฑล		สงวนเสริมศรี

เกิดวันที่ 				 	 29		ธันวาคม	2490				

คู่สมรส 				 	 รองศาสตราจารย์	ดร.มัทนี		สงวนเสริมศรี	

มีบุตรชาย 2 คน		 นายมุนินทร์		สงวนเสริมศรี

	 	 	 นายเมธินทร์		สงวนเสริมศรี

ประวัติการศึกษา
ปีที่ส�าเร็จการศึกษา  วุฒิการศึกษา 

ปี 2509		 	 มัธยมศึกษา	โรงเรียนอ�านวยศิลป์พระนคร

ปี 2515		 	 เภสัชศาสตรบัณฑิต	(ภ.บ.)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2519		 	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม)	ชีวเคมี	มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2523		 	 Master	of	Philosophy	(M.Phil)	ชีวเคมี	มหาวิทยาลัย	Cambridge		 	

	 	 	 ประเทศอังกฤษ

ปี 2525		 	 Doctor	of	Philosophy	(Ph.D)	ชีวเคมี	มหาวิทยาลัย	Cambridge	 	 	

	 	 	 ประเทศอังกฤษ		

ปี 2541		 	 ปริญญาบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.40)	 	 	

	 	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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ประสบการณ์ด้านบริหารและการท�างาน  

ปี 2519 - 2526	 อาจารย์โท	ภาควิชาชีวเคมี		คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2526 - 2529	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาชีวเคมี	คณะเภสัชศาสตร์	 	 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2529 - 2533	 รองศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2533 - 2534	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2535 - 2536	 ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	 	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2536 - 2537			 รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2538 - 2544	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2539 - 2541	 ผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2541	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปี 2541 - 2542	 กรรมการสภาเภสัชกรรม

ปี 2542 - 2543	 รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปี 2544 - 2552	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	(2	วาระ)

ปี 2545 - 2556	 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ปี 2546	 รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

ปี 2546 - 2547	 กรรมการ	อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย	การอุทธรณ์	และการร้องทุกข์

ปี 2547 - 2551	 คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(กกอ.)

ปี 2548 - 2556	 คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ก.พ.อ.)

ปี 2549 - 2550	 คณะกรรมการการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)

ปี 2550- 2552	 ประธานคณะกรรมการ	Admissions	and	Assessment	Forum

ปี 2551 - 2552	 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

ปี 2552 - 2553	 นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)ประธานกรรมการ

โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	และร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี 2553	 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	...	(สภาผู้แทนราษฎร)

	 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	...	(วุฒิสภา)

ปี 2553 - 2557	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	(วาระที่	1)

ปี 2553 - 2554	 รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

ปี 2554 - 2556	 ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา		

ระดับอุดมศึกษา

ปี 2554 - 2556	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)	(สมศ.)

ปี 2554 - 2556	 อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์		 	

(Liberal	Arts	Education)

ปี 2555 - 2556	 รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	สมศ.

ปี 2556 - 2560	 ประธานกรรมการบริหาร	สมศ.

ปี 2557 - ปัจจุบัน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	(วาระที่	2)

ปี 2558 - ปัจจุบัน	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล	 	 	

มหาวิทยาลัยพะเยา
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รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ        

ปี 2536			 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร	

ปี 2544			 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์	 	

แห่งประเทศไทย	(ศ.ศ.ภ.ท.)

ปี 2545			 ศิษย์เก่าดีเด่น	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ด้านบริหารประจ�าปี		2545	

ปี 2548 		 บุคลากรดีเด่น	ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จังหวัดพิษณุโลก	2548

ปี 2549			 รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น	เฉกเช่นสามบรมครู		 	

“จิตร-ประพัฒน์-พา”	สาขาด้านสนับสนุนการศึกษา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2549	

จากสมาคมนักเรียนเก่าอ�านวยศิลป์

ปี 2550			 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 	

มหาปรมาภรณ์ช้างผือก	

ปี 2551 		 รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูง	ด้านการศึกษา	(Commandeur	de	Palmes	

Academigues)	จากรัฐบาลฝรั่งเศส				

ปี 2552	 รับมอบเข็มและประกาศนียบัตรเสมาคุนูปการ	เนื่องในโอกาสวันคล้าย		

วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ	ครบรอบ	117	ปี

ปี 2553	 ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์พิเศษ	 	

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2552

ปี 2553		 รับมอบโล่เกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น	“กัลปพฤกษ์ทอง”	 	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2553	จากสมาคมนักเรียนเก่า	วัดราชาธิวาส

ปี 2556 		 ศิษย์เก่าดีเด่น	โครงการ	“100	ปีเภสัชจุฬา	100	ศิษย์เก่าดีเด่น”	สมาคมนิสิต

เก่าคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ส.ภ.จ.)

ปี 2558	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น	“ศาสตราจารย์อาคันตุกะ”		 	 	

(Visiting	Professor)	จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว	 	

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2559			 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	“คนดี	ศรีอ�านวยศิลป์”	กลุ่มข้าราชการ	พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ	เนื่องในโอกาสครบรอบ	90	ปี	ของโรงเรียนอ�านวยศิลป์

ปี 2561	 ศิษย์เก่าดีเด่น	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2561

ปณิธานที่ยึดถือในการท�างานและการด�ารงชีวิต  

 มุ่งมั่นและตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริเร่ิมที่จะท�า
สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนยึดม่ันในความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และความ
กตัญญูกตเวที
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	คุณ
หญิงไขศรี	

ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
พะเยา

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

รองศาสตราจารย์	ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ดร.บัญชา แสงหิรัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ศาสตราจารย์
นายแพทย์บุญชอบ

พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ดร.สมนึก พิมลเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

21	ต.ค.	54	-	28	ต.ค.	56

ศาสตราจารย์	ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

นายสมชาย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ท�าเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชุดที่ 1 ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.สุ
มนต์

สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ

19	พ.ย.	55	-	18	พ.ย.	57

ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

ดร.สุจิตรา วสุวัต กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	53	-	28	ต.ค.	56

นายพิเชษฐ ถูกจิตร ประธานสภาพนักงาน 11	ก.พ.	56	-	11	ก.พ.	58

ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา

11	พ.ย.	53	-	10	พ.ย.	57

ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานุการ	(รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

11	พ.ย.	53	-	10	พ.ย.	57

รองศาสตราจารย์	ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

11	พ.ย.	53	-	10	พ.ย.	57
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี	

ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
พะเยา

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

รองศาสตราจารย์	ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

รองศาสตราจารย์	ดร.ชวนี	 ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์
นายแพทย์บุญชอบ

พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ดร.สมนึก พิมลเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์	ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายสมชาย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สุมนต์

สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ

19	พ.ย.	57	-	18	พ.ย.	59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.สมบูรณ์		

เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ณัฐพงศ์		

ด�ารงวิริยะ
นุภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	56	-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา

11	พ.ย.	57	-	10	พ.ย.	61

ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงาน 5	มี.ค.	58	-	28	ต.ค.	59

ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานุการ	(รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

11	พ.ย.	57	-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

11	พ.ย.	57	-	10	พ.ย.	61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ผู้ช่วยเลขานุการ	
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ)

11	พ.ย.	57	-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	ดร.ชาลี ทองเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ	
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

11	พ.ย.	57
-	10	พ.ย.	61

ท�าเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชุดที่ 2
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิง
ไขศรี	

ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายแพทย์ธวัช		 สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

รองศาสตราจารย์ดร.ชวนี		 ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายนคร		 ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นาย
แพทย์บุญชอบ		

พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายวีระ	 โรจน์พจนรัตน์		 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	 กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

ศาสตราจารย์	ดร.สนิท		 อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

ดร.สมเกียรติ		 ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายสมชาย		 เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

รองศาสตราจารย์
ดร.สุมนต์		

สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายอภิศักดิ์		 ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายอรรถพล		 ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2	มี.ค.	60	-	1	มี.ค.	63

นายเลอศักดิ์	 จุลเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

24	มี.ค.	61	-	1	มี.ค.	63

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ

17	พ.ย.	59	-	16	พ.ย.	62

รองศาสตราจารย์	ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอาจารย์

2	พ.ค.	60	-	1	พ.ค.	63

รองศาสตราจารย์	ดร.สุรศักดิ์	 เสาแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทอาจารย์

2	พ.ค.	60	-	1	พ.ค.	63

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.มณฑล	

สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา

11	พ.ย.	57	-	10	พ.ย.	61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงาน 22	ก.พ.	60	-	22	ก.พ.	62

ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานุการ	(รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

11	ม.ค.	58	-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

11	ม.ค.	58	-	10	พ.ย.	61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ)

11	ม.ค.	58	-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	ดร.ชาลี ทองเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

11	ม.ค.	58	-	10	พ.ย.	61

ท�าเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชุดที่ 3 (ปัจจุบัน)
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ขอขอบคุณ
					ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	คุณหญิงไขศรี		ศรีอรุณ						นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
					นายวีระ		โรจน์พจนรัตน์	 	 					รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ที่ปรึกษา
					ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.มณฑล		สงวนเสริมศรี		 					อธิการบดี
					ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.นพ.วิชัย		เทียนถาวร	 	 					รองอธิการบดี
					ดร.ส�าราญ		ทองแพง	 	 					รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิบูลย์		วัฒนาธร	 	 					รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
					รองศาสตราจารย์	ดร.สุภกร		พงศบางโพธิ์	 	 					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
					รองศาสตราจารย์	ดร.ชาลี		ทองเรือง	 	 					รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
					นายวุฒิชัย		ไชยรินค�า	 	 					รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปราณี		อยู่ศิริ	 	 					รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัฐภูมิ		พรหมณะ	 	 					ผู้ช่วยอธิการบดี
					นางณัฐธิดา		ชาวน่าน	 	 					ผู้อ�านวยการกองกลาง

บรรณาธิการ
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทรา		บุรารักษ์	 	 					อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

จัดท�าข้อมูล
					นางสาวฐานันท์นาฎ		หาญเลิศ
					นางสาวธิดาเดือน		อุตยานะ
					นางสาวสุคนธ์ทิพย์		กันทะธง
					นายรัตนพงษ์		ธ�ารงทอง
					นายบรรเจิด		หงษ์จักร
					นางสาวดนุดา		อนุสาสนนันท์
					นางชัชชญา		ถูกจิตร

เรียบเรียงข้อมูล
					นางสาวกนกวรรณ		ประภากรณ์
					นายณรงค์		วงค์ไชย

ฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
					นายพิศุทธ์		จิโรจน์กุล
					นายปราการ		บุญมาวงศ์

8 ปีแห่งปัญญา เพื่อสร้างคุณค่าสู ่ชุมชน

ช่างภาพ
					นายกิตติพนธ์		เจริญกุศล
					นายฮาฟิซ		พิกุลจร
					นายพงศธร		ทรงทอง
					นางสาวพรชิตา			เนาว์แก้ว

พิสูจน์อักษร
					นางชัชชญา		ถูกจิตร

มหาวิทยาลัยพะเยา
19	หมู่	2	ต�าบลแม่กา	อ�าเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา	56000

มหาวิทยาลัยพะเยา	วิทยาเขตเชียงราย
333/1	ม.4	ต�าบลริมกก	อ�าเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย	57000

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยพะเยา
55	อาคารเวฟเพลส	ชั้น	8	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	+66	(0)	5446	6666
โทรสาร	+66	(0)	5446	6690

www.up.ac.th


