
มหาวิิทยาลััย
สร้้างปััญญา

เพ่ื่�อนวัิตกร้ร้มชุุมชุน
ส่�สากลั

ร้องศาสตร้าจาร้ย์ ดร้.สุภกร้  พื่งศบางโพื่ธิิ์�
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา

ชีุวิิตดีดีที� ม.พื่ะเยา

Volume 1. 2020



	 หากมองย้้อนไปเม่�อปี	2553	มหาวิิทย้าลััย้เล็ัก	ๆ 	ท่�ตัั้�งอย่้�ท�ามกลัางหุบเขา	ล้ัอมรอบไปด้้วิย้

ธรรมชาตั้ิท่ �อุด้มสมบ่รณ์์	 จากมหาวิิทย้าลััย้นเรศวิร	 วิิทย้าเขตั้สารสนเทศพะเย้า	 ส่ �การเป็น

มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 อย้�างสมบ่รณ์์แบบ	 10	 ปีแลั้วิ	 ท่ �มหาวิิทย้าลััย้แห�งน่ �	 	 แสด้งให้เห็นถึึง

การเปลั่ �ย้นแปลังของการพัฒนามหาวิิทย้าลััย้อย้�างก้าวิกระโด้ด้	 ตั้อบโจทย้์กับควิามสำาเร็จ

ด้้านการบริการวิิชาการให้กับชุมชน	ควิบค่�กับการเปิด้พ่�นท่�ทางด้้านการศึกษา	ให้กับนักเร่ย้นในพ่�นท่�ตั้�าง	ๆ	

ได้้มาศึกษาเลั�าเร่ย้น	ณ์	ท่�มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าแห�งน่�	

	 UP	LIFE	นิตั้ย้สารร่ปแบบใหม�	กับ	Lifestyle	ท่�ออกแบบได้้ในรั�วิมหาวิิทย้าลััย้	สำาหรับผู้่้ท่�เข้า

มาอ�าน	UP	LIFE	ในเลั�มน่�	ท�านจะได้้เห็นการพัฒนาของมหาวิิทย้าลััย้	ตั้ลัอด้ระย้ะเวิลัา	10	ป	ี

ในการสถึาปนาจัด้ตั้ั�งเป็นมหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 พร้อมท่มผู้่้บริหารท่�มากประสบการณ์์ในการพัฒนา

สถึาบันอุด้มศึกษาแห�งน่�	 แลัะได้้รวิบรวิมข้อม่ลัหลัักส่ตั้ร	 ท่�จัด้การเร่ย้นการสอนในมหาวิิทย้าลััย้

มากกวิ�า	100	หลัักส่ตั้ร	พร้อมทั�งศ่นย้์การเร่ย้นร่้ตั้�าง	ๆ	ท่�พร้อมให้ทุกท�าน	ได้้มาเป็นส�วินหนึ�ง

ในการใช้ช่วิิตั้	ในรั�วิมหาวิิทย้าลััย้พะเย้าของเรา
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	 นับตัั้�งแตั้�ปี	 พ.ศ.	 2553	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าได้้รับการจัด้ตัั้�งเป็น

มหาวิิทย้าลััย้ในกำากับของรัฐ	 ตั้ามพระราชบัญญัตั้ิมหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	

พ.ศ.	 2553	 ภาย้ใต้ั้การบริหารแลัะการปฏิิบัติั้งานท่�เข้มแข็งของผู้่้บริหาร

แลัะบุคลัากรมหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	ส่�ปีท่�	10	ด้้วิย้ควิามภาคภ่มิใจท่�สามารถึ

นำาพามหาวิิทย้าลััย้แห�งน่�ให้เป็นมหาวิิทย้าลััย้สมบ่รณ์์แบบ	(Comprehensive	

University)	จัด้การเร่ย้นการสอนระดั้บปริญญาตั้ร่	67	สาขาวิิชา	ปริญญาโท	

22	สาขาวิิชา	แลัะปริญญาเอก	11	สาขาวิิชา	ครอบคลุัมทั�ง	3	กลุั�มสาขา

วิิชา	 ค่อ	 กลัุ�มสาขาวิิชาด้้านวิิทย้าศาสตั้ร์แลัะเทคโนโลัย้่	 กลัุ�มสาขาวิิชา

ด้ ้านวิ ิทย้าศาสตั้ร ์ส ุขภาพ	 แลัะกลัุ �มสาขาวิ ิชาด้ ้านมนุษย้ศาสตั้ร ์

แลัะส ังคมศาสตั้ร ์	 เพ ่ �อผู้ลั ิตั้บ ัณ์ฑิิตั้ค ุณ์ภาพออกไปพัฒนาสังคม

แลัะประเทศชาติั้	 โด้ย้ใช้พันธกิจหลัักของสถึาบันอุด้มศึกษาสร้างควิามเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน	โด้ย้เฉพาะจังหวัิด้พะเย้าตัั้�งแตั้�ก�อตัั้�งมหาวิิทย้าลััย้ในโครงการ	

1	คณ์ะ	1	โมเด้ลั	 (One	Faculty,	One	Model)	ซึ่ึ�งตั้�อมาได้้พัฒนาเป็น

โครงการ	1	คณ์ะ	1	สัญลัักษณ์์ควิามสำาเร็จ	(One	Faculty,	One	Signature)	

	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้ายั้งได้้จัด้ตัั้�งโรงเร่ย้นสาธิตั้มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	

ซึึ่�งจัด้การเร่ย้นการสอนในระดั้บประถึมศึกษาแลัะมัธย้มศึกษา	 แลัะได้้เข้าร�วิม

โครงการสนับสนุนการจัด้ตั้ั � งห้องเร่ย้นวิิทย้าศาสตั้ร์ ในโรงเร่ย้น	

โด้ย้การกำากับด่้แลัของมหาวิิทย้าลััย้	(โครงการ	วิมวิ.)	จัด้ตัั้�งศ่นย์้การแพทย์้

แลัะโรงพย้าบาลัมหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 เพ่�อให้บริการด้้านสุขภาพกับนิสิตั้	

บุคลัากร	 แลัะชุมชน	 จัด้ตั้ั�งสถึาบันนวิัตั้กรรมแลัะถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย้่	

เพ่�อส�งเสริมแลัะผู้ลัักด้ันการสร้างงานวิิจัย้แลัะนวิัตั้กรรม	รวิมทั�งจัด้ตั้ั�ง

ศ่นย้์เศรษฐกิจพอเพ่ย้งการเกษตั้รแลัะควิามอย้่�รอด้ของมนุษย้ชาตั้ิ	

เพ่�อเป็นหน�วิย้งานตั้้นแบบท่�ได้้น้อมนำาแนวิทางการเกษตั้รทฤษฎี่ใหม�

บนวิิถ่ึควิามพอเพ่ย้งของในหลัวิง	 รัชกาลัท่�	 9	มาปฏิิบัติั้อย้�างเป็นร่ปธรรม	

แลัะเปิด้พ่�นท่�ให้บุคลัากรทั�งภาย้ใน	 ภาย้นอกแลัะชุมชนท่�สนใจได้้เข้ามา

ศึกษาเร่ย้นร่้	ทำาให้มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าเป็นมหาวิิทย้าลััย้สมบ่รณ์์แบบ

ตั้ามปณิ์ธาน	“ปััญญาเพ่ื่�อค์วิามเข้้มแข็้งข้องชุุมชุน”	ได้้อย้�างภาคภ่มิใจ

	 ปี	พ.ศ.	2563	เป็นปีแรกท่�มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	เข้าส่�การจัด้อันดั้บ

มหาวิิทย้าลััย้ระดั้บโลัก	 จากการจัด้อันดั้บ	 THE	 Impact	 Rankings	 2020	

อย่้�ในอันดั้บท่�	401-600	แลัะอย่้�ในอันดั้บท่�	11	ของประเทศไทย้	นอกจากน่�	

จากการจัด้อันด้ับของ	SCImago	Institutions	Rankings	(SIR)	2020	

มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 อย้่ �ในอันด้ับท่ �	 777	 แลัะอย้่ �ในอันด้ับท่ �	 14	

ของประเทศไทย้	

 การ้ก้าวิเข้้าส่�ปัีที � 10 ข้องมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา จึงเปั็นปัีแห�งค์วิาม
ท้าทายข้องการ้บร้ิหาร้สถาบัน เพื่่�อให้ก้าวิทันค์วิามเปัลัี�ยนแปัลังตามบร้ิบท
ทางสังค์ม ทั �งในร้ะดับปัร้ะเทศแลัะต�างปัร้ะเทศ โดยยังค์งยึดมั �นปัณิธิ์าน 
“ปััญญาเพ่ื่�อค์วิามเข้้มแข็้งข้องชุุมชุน” แลัะพื่ร้้อมก้าวิ “ส่�สากลั”

10 ปีั มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา

ศาสตร้าจาร้ย์เกียร้ติคุ์ณ คุ์ณหญิงไข้ศรี้  ศรี้อรุ้ณ
นายกสภามหาวิิทยาลััยพะเยา

 เพ่�อให�ก�าวิทันค์วิามเปลีั�ยนแปลัง
ตามบริบททางสังค์ม ทั�งในระดัีบประเทศ
แลัะต่างประเทศ โดียยังค์งยึดีมั�นปณิ์ธิาน 
“ปััญญาเพ่ื่�อค์วิามเข้้มแข็้งข้องชุุมชุน” 
แลัะพร�อมก�าวิ “ส่�สากลั”
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	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 ตั้ั �งอย้่ �ในพ่ �นท่ �ลั ้อมรอบด้้วิย้ภ่เขา	

ม่บรรย้ากาศ	แลัะธรรมชาติั้ท่�สวิย้งาม	(Green	and	Clean	University)	

จากการแย้กตัั้วิเป็นอิสระตัั้�งแตั้�ปี	พ.ศ.	2553	จนถึึงวัินน่�	มหาวิิทย้าลััย้

พะเย้า	ม่การเตั้ิบโตั้อย้�างก้าวิกระโด้ด้	ด้้วิย้ผู้่ ้บริหารชุด้แรกท่ �ม่

ประสบการณ์์ส่งในการบริหารมหาวิิทย้าลััย้	เสม่อนได้้ปลั่กตั้้นไม้ท่�ม่

รากแลัะลัำาต้ั้นท่�แข็งแรง	 ระย้ะเวิลัาตั้�อจากน่�ไปค่อเวิลัาผู้ลิัด้อกออกใบ

ให้สวิย้งาม	รวิมถึึงการบำารุงรักษารากแลัะลัำาตั้้นให้แข็งแรงตั้�อไป

ด้้วิย้ปรัชญา	“ดำาร้งชีุวิิตด้วิยปััญญาปัร้ะเสริ้ฐที�สุด” (A Life of Wisdom 
Is the Most Wondrous of All)	แลัะปณิ์ธาน	“ปััญญาเพ่ื่�อค์วิามเข้้มแข็้ง
ข้องชุุมชุน” (Wisdom for Community Empowerment)

	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าจะเป็นมหาวิิทย้าลััย้ท่�ม่ช่�อเส่ย้งใน

ระด้ับชาตั้ิแลัะนานาชาตั้ิด้้วิย้ยุ้ทธศาสตั้ร์	 การพัฒนากำาลัังคนแลัะ

เสริมสร้างศักย้ภาพคน	 การสร้างงานวิิจัย้	 นวัิตั้กรรมแลัะการเป็นผู้่้นำา	

ทางด้้านวิิชาการ	การบริการวิิชาการเพ่�อพัฒนาชุมชน	สังคม	แลัะประเทศ	

การเสริมสร้างแลัะส�งเสริมการทำานุบำารุงศิลัปะแลัะวิัฒนธรรมให้ยั้�งย่้น	

พัฒนาควิามเป็นสากลัแลัะนานาชาติั้	แลัะการบริหารท่�ม่ประสิทธิภาพ

แลัะโปร�งใส	 โด้ย้ควิามร�วิมม่อกับเคร่อข�าย้ตั้�าง	 ๆ	 องค์กรภาครัฐแลัะ

เอกชนทั�งในประเทศแลัะตั้�างประเทศ	 ด้้วิย้การบ่รณ์าการร�วิมกันของ	

16	คณ์ะ	2	วิิทย้าลััย้	1	วิิทย้าเขตั้เช่ย้งราย้	1	โรงเร่ย้นสาธิตั้มหาวิิทย้าลััย้

พะเย้า	 1	 ศ่นย้์การแพทย้์แลัะโรงพย้าบาลัมหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 แลัะ	

1	 สถึาบันนวัิตั้กรรมแลัะถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย่้	 โด้ย้ใช้เทคโนโลัย่้สารสนเทศ	

สนับสนุนการด้ำาเนินงานในร่ปแบบ	 Smart	 Operation	 ควิบค่�กับการ

พัฒนาบุคลัากรให้ม่คุณ์ภาพ	ม่ทัศนคติั้ท่�ด่้	ม่ควิามภาคภ่มิใจในองค์กร

ตั้ลัอด้จนการพัฒนาคุณ์ภาพช่วิิตั้ชุมชน	 ด้้วิย้ศ่นย้์การเร่ย้นร่้ตั้�าง	 ๆ	

เช�น	 ศ่นย์้เศรษฐกิจพอเพ่ย้งการเกษตั้รแลัะควิามอย่้�รอด้ของมนุษย้ชาติั้	

แลัะอุทย้านการเร่ย้นร้่แลัะอนุรักษ์นกย่้งไทย้

	 ในปี	 2563	 เป็นปีท่ �มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าครบรอบ	 10	 ปี	

เป็นปีท่�ม่ควิามท้าทาย้ในการบริหารสถึาบันอุด้มศึกษา	 พร้อมกับ

สถึานการณ์์การแพร�ระบาด้ของโรคตั้ิด้เช่ �อไวิรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 ซึึ่�งส�งผู้ลักระทบทั�งในระดั้บประเทศแลัะทั�วิโลัก	อย้�างไรก็ตั้าม	

มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าได้้เตั้ร่ย้มพร้อมรับสถึานการณ์์	 ด้้วิย้ควิามร�วิมม่อ

จากทุกฝ่่าย้	แลัะเป็นท่�น�าย้ินด้่วิ�า	ในปีน่�มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าได้้เข้าส่�

การจัด้อันดั้บมหาวิิทย้าลััย้ระดั้บโลักเป็นปีแรก	 จากการจัด้อันดั้บของ	

THE	 Impact	 Rankings	 2020	 อย่้�ในอันดั้บท่�	 401-600	 แลัะอย่้�ใน

อันด้ับท่ �	11	ของประเทศไทย้	นอกจากน่�	จากการจัด้อันด้ับของ	

SCImago	 Institutions	 Rankings	 (SIR)	 2020	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	

อย่้�ในอันดั้บท่�	777	แลัะอย่้�ในอันดั้บท่�	14	ของประเทศไทย้	

 ปีัที� 10 ข้องมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา จึงเป็ันปีัที�มหาวิิทยาลััยเริ้�มก้าวิส่�
ค์วิามเปั็นสากลั แลัะการ้เปัลัี �ยนแปัลังเข้้าส่ �การ้พื่ลัิกโฉมมหาวิิทยาลััย 
(Reinventing University) ด้วิยวิิสัยทัศน์ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา 
เพ่ื่�อนวัิตกร้ร้มชุุมชุนส่�สากลั” (University for Community Innovation 
with International Standard)

มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา
         เพ่ื่�อนวัิตกร้ร้มชุุมชุนส่�สากลั
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University

2553 - 2563

2553

2554

2555-2556

2557

1 ทศวิร้ร้ษ ม.พื่ะเยา
 มหาวิิทยาลััยพื่ะเยาตั�งอย่�บนพ่ื่�นที�ล้ัอมร้อบด้วิยภ่เข้า 
มีบร้ร้ยากาศแลัะธิ์ร้ร้มชุาติที�สวิยงาม มหาวิิทยาลััยมุ�งส่�
การ้ผลิัตกำาลัังค์นที�มีคุ์ณภาพื่ สร้้างงานวิิจัยแลัะนวัิตกร้ร้ม
ร้ักษาแลัะส�งเสร้ิมศิลัปัวิัฒนธิ์ร้ร้มท้องถิ�น ปัร้ะสานค์วิาม
ร้�วิมม่อแลัะสร้้างเค์ร่้อข้�ายกับองค์์กร้ภาค์รั้ฐแลัะเอกชุน 
ทั�งในปัร้ะเทศแลัะต�างปัร้ะเทศ เพ่ื่�อชีุ�นำาแลัะสร้้างสร้ร้ค์์ปััญญา 
เพ่ื่�อค์วิามเข้้มแข็้งแลัะค์วิามยั�งย่นข้องชุุมชุนแลัะสังค์ม

สถาปันามหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
วิันท่ �	17	กรกฎีาคม	2553	มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าได้	้				
ย้กฐานะจากมหาวิิทย้าลััย้นเรศวิร	 วิิทย้าเขตั้สารสนเทศ
พะเย้า	ให้จัด้ตัั้�งสถึาปนาเป็น	มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า

หอปัร้ะชุุมพื่ญางำาเม่อง
สร้างขึ �นเพ่ �อเทิด้พระเก่ย้รตั้ิ	 “พญางำ�าเมืืองำ” 
บ่รพกษัตั้ริย้์ของเม่องพะเย้า	 ปัจจุบันใช้เป็นสถึานท่�	
ร ับพระราชทานปริญญาบัตั้รของมหาวิิทย้าลััย้	
ใช้การจัด้การประชุม	 แลัะกิจกรรมการแสด้งตั้�าง	 ๆ	
ของมหาวิิทย้าลััย้	

โร้งเรี้ยนสาธิิ์ตมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
จัด้ตัั้�งโรงเร่ย้นสาธิตั้มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	
เพ่ �อด้ำาเนินการจัด้การเร่ย้นการสอน
ขั�นพ่�นฐาน	 ในปัจจุบันม่การจัด้การเร่ย้น
การสอนทั�งระด้ับชั�นประถึมศึกษา	 แลัะ	
มัธย้มศึกษา

อาค์าร้เทค์โนโลัยีสาร้สนเทศแลัะการ้ส่�อสาร้
มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
อาคารเทคโนโลัย่้สารสนเทศแลัะการส่�อสาร
มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	เป็นอาคารท่�ใช้จัด้การเร่ย้น
การสอนทางด้้านเทคโนโลัย้่	 ถึ่กออกแบบ
เพ่ �อให้สอด้คล้ัองกับสภาพภ่มิประเทศท่�เป็น
ภ่เขา	ปัจจุบันเป็นสถึานท่�ปฏิิบัติั้งานของคณ์ะ
เทคโนโลัย้่สารสนเทศแลัะการส่ � อสาร	
ศ่นย้์บริการเทคโนโลัย้่สารสนเทศแลัะ
การส่�อสาร	(CITCOMS)

ศ่นย์ศึกษาเศร้ษฐกิจพื่อเพีื่ยงการ้เกษตร้
แลัะค์วิามอย่�ร้อดข้องมนุษยชุาติ
จัด้ตัั้�งศ่นย์้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพ่ย้งการเกษตั้รแลัะ
ควิามอย่้�รอด้ของมนุษย้ชาติั้มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	
โด้ย้ภาย้ใต้ั้การกำากับด่้แลัของคณ์ะเกษตั้รศาสตั้ร์
แลัะทรัพย้ากรธรรมชาติั้	 เพ่�อเป็นแหลั�งเร่ย้นร้่ให้กับ
นิสิตั้ในการฝึ่กประสบการณ์์แลัะเป็นแหลั�งเร่ย้นร้่
ด้้านเทคโนโลัย่้ทางการเกษตั้รให้กับชุมชน	

 of Phayao
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สมาร์้ทกริ้ด (Smart Grid)
มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 แลัะกรมพลัังงานทด้แทน
แลัะอนุรักษ์พลัังงาน	จัด้ตัั้�งโครงการสถึาน่ผู้ลิัตั้ไฟฟ้า
โด้ย้ระบบเซึ่ลัลั์แสงอาทิตั้ย้์	 ขนาด้	 500	 KW	
เพ่�อการรักษาสิ�งแวิด้ลั้อม	 แลัะลัด้ค�าใช้จ�าย้
ด้้านพลัังงานในมหาวิิทย้าลััย้ได้้

ศ่นย์การ้แพื่ทย์แลัะโร้งพื่ยาบาลั
มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
จัด้ตัั้�งขึ�นเพ่�อเป็นศ่นย์้กลัางการให้บริการทาง
ด้้านสุขภาพแก�ประชาชนในจังหวัิด้พะเย้า	แลัะ
พ่�นท่�ใกล้ัเค่ย้ง	 พร้อมรองรับเป็นสถึานท่�จัด้การเร่ย้น	
การสอนแลัะเป็นแหลั�งวิิจัย้ทางด้้านการแพทย้์
แลัะสาธารณ์สุขเพ่�อครอบคลุัมการบริการใน
ทุกพ่�นท่�		

2558

2559

2560

2561

2562

2563
1 ค์ณะ 1 สัญลัักษณ์ค์วิามสำาเร็้จ 
มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าให้ควิามสำาคัญกับการนำาองค์ควิามร้่
ไปพัฒนาพ่�นท่ � ในชุมชนให้เกิด้การเร่ย้นร่ ้ร�วิมกัน	
โด้ย้ด้ำาเนินการผู้�าน	 16	คณ์ะ	2	 วิิทย้าลััย้	ภาย้ใตั้้
โครงการ	1	คณ์ะ	1	สัญลัักษณ์์ควิามสำาเร็จ	(One	Faculty,	
One	Signature)	 ซึ่ึ�งได้้พัฒนามาจากโครงการ	 1	คณ์ะ	
1	โมเด้ลั	(One	Faculty,	One	Model)	เพ่ �อสะท้อน
ควิามสำาเร็จในการบริการวิิชาการด้้านงานวิิจัย้ส่�ชุมชน
อย้�างยั้�งย่้น	

เข้้าร้�วิมการ้จัดอันดับมหาวิิทยาลััย
มืหาวิิทยาลััยพะเยาติิดอันดับท่� 11 ของำประเทศ 
แลัะอันดั้บท่�	401-600	ของโลัก	ม่ควิามโด้ด้เด้�นอย้�างมาก	
ใน	 SDG	 15	 การใช้ประโย้ชน์จากระบบนิเวิศทางบก
อย้�างยั้�งย่้น	จากการจัด้อันดั้บของ	THE	Impact	Rankings	
2020
มืหาวิิทยาลััยพะเยาติิดอันดับท่� 14 ของำประเทศ 
ด้้านงานวิิจัย้	 (Research)	 ด้้านนวิัตั้กรรม	 (Innovation)	
แลัะ	ด้้านสังคม	(Societal)	จากการจัด้อันดั้บ	SCIMAGO	
Institutions	Rankings	(SIR)	2020	

พื่ร้ะพุื่ทธิ์ภุชุค์ารั้กษ์
พระพุทธร่ปประจำามหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	
องค์พระม่ขนาด้ควิามส่ง	 18.30	 เมตั้ร	
หน้าตัั้กกว้ิาง	9	เมตั้ร	กลัาย้เป็นศ่นย์้รวิมจิตั้ใจ	
ทางควิามเช่�อ	ประดิ้ษฐานบนเนินเขา	บริเวิณ์
ลัานกวิ้าง	 ใช้เป็นสถึานท่�ประกอบพิธ่กรรม	
สำาคัญท่�มหาวิิทย้าลััย้	 แลัะส่บสานประเพณ่์
สำาคัญทางด้้านพุทธศาสนา

พื่ร้ะบร้มร้าชุานุสาวิรี้ย์
สมเด็จพื่ร้ะนเร้ศวิร้มหาร้าชุ
ประดิ้ษฐาน	 ณ์	 บริเวิณ์ด้้านหน้ามหาวิิทย้าลััย้
พะเย้า	ม่ขนาด้ขนาด้	2.5	เท�าของพระองค์จริง		
ควิามส่งของพระบรมร่ปฯ	 จากพ่�นแท�นประดิ้ษฐาน
ถึึงย้อด้พระเศ่ย้ร	4.40ม.	นำ�าหนัก	4	ตัั้น	

สถาบันนวัิตกร้ร้มแลัะถ�ายทอดเทค์โนโลัยี 
มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 ได้้ร ับนโย้บาย้จาก
กระทรวิงการอุด้มศึกษาวิิทย้าศาสตั้ร์	 วิิจัย้
แลัะนวิัตั้กรรม	 (อวิ.)	 ในการจัด้ตั้ั�งสถึาบัน
นวัิตั้กรรมแลัะถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย่้	มหาวิิทย้าลััย้
พะเย้า	เพ่�อส�งเสริมแลัะผู้ลัักดั้นให้มหาวิิทย้าลััย้	
สร้างงานวิิจัย้แลัะนวัิตั้กรรมแลัะการเป็นผู้่้นำา
ทางด้้านวิิชาการ	 แลัะยุ้ทธศาสตั้ร์ด้้านการ
บริการวิิชาการเพ่�อพัฒนาชุมชน	 สังคม	 แลัะ
ประเทศ

ศ่นย์การ้เรี้ยนร้่้นกย่งไทย
มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 จัด้ตัั้�งศ่นย์้การเร่ย้นร้่นกย่้งไทย้	 (Green	
Peafowl	 learning	 Center)	 เพ่�อเป็นแหลั�งพ่�นท่�ศึกษาอนุรักษ์
นกย่้งไทย้		ส่�การพัฒนาการท�องเท่�ย้วิท่�ยั้�งย่้น
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ผ้่บริ้หาร้มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
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ค์ณบดีมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
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ค์ณะเกษตร้ศาสตร์้แลัะทรั้พื่ยากร้ธิ์ร้ร้มชุาติ
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการประมง

Bachelor	of	Science	Program	in	Fisheries

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเกษตั้รศาสตั้ร์
Bachelor	of	Science	Program	in	Agriculture

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาควิามปลัอด้ภัย้ทางอาหาร
Bachelor	of	Science	Program	in	Food	Safety

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาสัตั้วิศาสตั้ร์
Bachelor	of	Science	Program	in	Animal	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์เทคโนโลัย่้การอาหาร
Bachelor	of	Science	Program	in	Food	Science	and	Technology 

	 •	หลัักส่ตั้รเทคโนโลัย่้บัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้การเกษตั้ร
Bachelor	of	Technology	Program	in	Agricultural	Technology

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี) 
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาสัตั้วิศาสตั้ร์
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การธุรกิจ

Bachelor	of	Science	Program	in	Animal	Science	and	Bachelor	of	
Business	Administration	Program	in	Business	Management

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรระดับปริญญาติร่ควิบปริญญาโท
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี)
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการประมง
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจมหาบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Science	Program	in	Fisheries	and	Master	of	Busi-
ness	Administration

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาควิามปลัอด้ภัย้ทางอาหาร
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจมหาบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Science	Program	in	Food	Safety	and	Master	of	Busi-
ness	Administration

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้ช่วิภาพ

Master	of	Science	Program	in	Biotechnology

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์การเกษตั้ร
Master	of	Science	Program	in	Agriculture	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาสัตั้วิศาสตั้ร์
Master	of	Science	Program	in	Animal	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้แลัะนวัิตั้กรรม
	 	 การประมง

Master	of	Science	Program	in	Fisheries	Technology	and	Innovation 

ค์ณะเทค์โนโลัยีสาร้สนเทศแลัะการ้ส่�อสาร้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาคอมพิวิเตั้อร์ธุรกิจ

Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	computer

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้สารสนเทศ
Bachelor	of	Science	Program	in	Information	Technology

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภ่มิสารสนเทศศาสตั้ร์
Bachelor	of	Science	Program	in	Geographic	Information	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าการคอมพิวิเตั้อร์
Bachelor	of	Science	Program	in	Computer	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตั้อร์
Bachelor	of	Engineering	Program	in	Computer	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมซึ่อฟต์ั้แวิร์
Bachelor	of	Engineering	Program	in	Software	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาคอมพิวิเตั้อร์กราฟิก
	 	 แลัะมัลัติั้ม่เด่้ย้

Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	Computer	Graphics	
and	multimedia

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี)
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้สารสนเทศ
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor	of	Science	Program	in	Information	Technology	and	
Bachelor	of	Arts	Program	in	English

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การเทคโนโลัย่้
	 	 สารสนเทศสมัย้ใหม�

Master	of	Science	Program	in	Modern	Information	Technology	
Management

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภ่มิสารสนเทศประยุ้กต์ั้
Master	of	Science	Program	in	Applied	Geoinformatics

ค์ณะวิิทยาศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเคม่

Bachelor	of	Science	Program	in	Chemistry

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาคณิ์ตั้ศาสตั้ร์
Bachelor	of	Science	Program	in	Mathematics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิวิิทย้า
Bachelor	of	Science	Program	in	Biology

กลุั�มสาข้าวิิชุา
ด้านวิิทยาศาสตร์้แลัะเทค์โนโลัยี
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	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาฟิสิกส์
Bachelor	of	Science	Program	in	Physics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์
	 	 การออกกำาลัังกาย้แลัะการก่ฬา

Bachelor	of	Science	Program	in	Exercise	and	Sport	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาสถิึติั้
Bachelor	of	Science	Program	in	Statistics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอุตั้สาหกรรมเคม่
	 	 แลัะเทคโนโลัย่้วัิสดุ้

Bachelor	of	Science	Program	in	Chemical	Industry	and	
Materials	Technology

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรระดับปริญญาติร่ควิบปริญญาโท
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี) 
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิวิิทย้า	แลัะหลัักส่ตั้ร
	 	 วิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิวิิทย้า

Bachelor	of	Science	Program	in	Biology	and	Master	of	
Science	Program	in	Biology

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาคณิ์ตั้ศาสตั้ร์

Master	of	Science	Program	in	Mathematics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิวิิทย้า
Master	of	Science	Program	in	Biology

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก
	 •	หลัักส่ตั้รปรัชญาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์ประยุ้กต์ั้

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Applied	Sciences

	 •	หลัักส่ตั้รปรัชญาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาคณิ์ตั้ศาสตั้ร
Doctor	of	Philosophy	Program	in	Mathematics

ค์ณะวิิศวิกร้ร้มศาสตร์้
 ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร�อ่งกลั

Bachelor	of	Engineering	Program	in	Mechanical	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
Bachelor	of	Engineering	Program	in	Electrical	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโย้ธา
Bachelor	of	Engineering	Program	in	Civil	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตั้สาหการ
Bachelor	of	Engineering	Program	in	Industrial	Engineering

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโย้ธา

Master	of	Engineering	Program	in	Civil	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
Master	of	Engineering	Program	in	Electrical	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรม
	 	 เคร่�องกลั

Master	of	Engineering	Program	in	Mechanical	Engineering

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก
	 •	หลัักส่ตั้รปรัชญาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Electrical	Engineering

ค์ณะพื่ลัังงานแลัะสิ�งแวิดล้ัอม
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์สิ�งแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม
Bachelor	of	Engineering	Program	in	Environmental	
Engineering

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรระดับปริญญาติร่ควิบปริญญาโท
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี)
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเคม่	แลัะหลัักส่ตั้ร
	 	 วิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์ส�ิงแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Science	Program	in	Chemistry	and	Master	
of	Science	Program	in	Environmental	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิวิิทย้า	แลัะหลัักส่ตั้ร
	 	 วิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์ส�ิงแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Science	Program	in	Biology	and	Master	of	
Science	Program	in	Environmental	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาจุลัช่วิวิิทย้า	แลัะหลัักส่ตั้ร
	 	 วิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์ส�ิงแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Science	Program	in	Microbiology	and	
Master	of	Science	Program	in	Environmental	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์ส�งิแวิด้ล้ัอม
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์
	 	 สิ�งแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Science	
and	Master	of	Science	Program	in	Environmental	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรม
	 	 สิ�งแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Engineering	Program	in	Environmental	
Engineering	and	Master	of	Engineering	Program	in	
Environmental	Engineering

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์
	 	 ส�ิงแวิด้ล้ัอม

Master	of	Science	Program	in	Environmental	Science

	 •	หลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิศวิกรรม
	 	 สิ�งแวิด้ล้ัอม

Master	of	Engineering	Program	in	Environmental	Engineering

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก
	 •	หลัักส่ตั้รปรัชญาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้
	 	 แลัะการจัด้การส�ิงแวิด้ล้ัอม

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Environmental	Technology	
and	Management
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ค์ณะแพื่ทยศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รแพทย้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	(ระย้ะเวิลัาศึกษา	6	ปี)

Doctor	of	Medicine

	 •	หลัักส่ตั้รการแพทย์้แผู้นไทย้ประยุ้กต์ั้บัณ์ฑิิตั้
Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาปฏิิบัติั้การฉุกเฉินการแพทย์้
Bachelor	of	Science	Program	in	Emergency	Medical	Operation

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการส�งเสริมสุขภาพ
Bachelor	of	Science	Program	in	Health	Promotion

	 •	หลัักส่ตั้รสาธารณ์สุขศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอนามัย้ชุมชน
Bachelor	of	Public	Health	Program	in	Community	Health

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอนามัย้ส�ิงแวิด้ล้ัอม
Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Health

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอาช่วิอนามัย้
	 	 แลัะควิามปลัอด้ภัย้

Bachelor	of	Science	Program	in	Occupational	Health	and	Safety

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี)
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการส�งเสริมสุขภาพ
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รเศรษฐศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Science	Program	in	Health	Promotion	and	Bachelor	
of	Economics

	 •	หลัักส่ตั้รสาธารณ์สุขศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอนามัย้ชุมชน
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รเศรษฐศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Public	Health	Program	in	Community	Health	and	
Bachelor	of	Economics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอนามัย้ส�ิงแวิด้ล้ัอม
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รเศรษฐศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Health	and	
Bachelor	of	Economics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอาช่วิอนามัย้
	 	 แลัะควิามปลัอด้ภัย้	แลัะหลัักส่ตั้รเศรษฐศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Science	Program	in	Occupational	Health	and	Safety	
and	Bachelor	of	Economics

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอาช่วิอนามัย้
	 	 แลัะควิามปลัอด้ภัย้	แลัะหลัักส่ตั้รวิิศวิกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้
	 	 สาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม

Bachelor	of	Science	Program	in	Occupational	Health	and	Safety	
and	Bachelor	of	Engineering	Program	in	Environmental	Engineering

	 •	หลัักส่ตั้รสาธารณ์สุขศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอนามัย้ชุมชน
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Public	Health	Program	in	Community	Health	and	
Bachelor	of	Laws

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาอนามัย้สิ�งแวิด้ล้ัอม
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Health	and	
Bachelor	of	Laws

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 6 ปี) 
	 •	หลัักส่ตั้รการแพทย์้แผู้นจ่นบัณ์ฑิิตั้	แลัะหลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้
	 	 สาขาวิิชาภาษาจ่น

Bachelor	of	Traditional	Chiness	Medicine	and	Bachelor	of	Arts	
Program	in	Chinese

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รสาธารณ์สุขศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้

Master	of	Public	Health	Program

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก 
	 •	หลัักส่ตั้รสาธารณ์สุขศาสตั้รดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้

Doctor	of	Public	Health	Program

ค์ณะพื่ยาบาลัศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รพย้าบาลัศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Nursing	Science

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รพย้าบาลัศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการพย้าบาลัผู้่้ใหญ�
	 	 แลัะผู้่้ส่งอายุ้

Master	of	Nursing	Science	Program	in	Adult	and	Gerontological	
Nursing

   หลัักสููติรประกาศน่ยบัติร (ระยะเวิลัาศึกษา 1 ปี) 
	 •	หลัักส่ตั้รประกาศน่ย้บัตั้รผู้่้ช�วิย้พย้าบาลั

Certificate	Program	for	Practical	Nursing

กลุั�มสาข้าวิิชุา
ด้านวิิทยาศาสตร์้สุข้ภาพื่
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ค์ณะเภสัชุศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รเภสัชศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการบริบาลัทางเภสัชกรรม
	 	 (ระย้ะเวิลัาศึกษา	6	ปี)

Doctor	of	Pharmacy	Program	in	Pharmaceutical	care

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์เคร่�องสำาาอาง
Bachelor	of	Science	Program	in	Cosmetic	Science

ค์ณะวิิทยาศาสตร์้การ้แพื่ทย์
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาจุลัช่วิวิิทย้า

Bachelor	of	Science	Program	in	Microbiology

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิเคม่
Bachelor	of	Science	Program	in	Biochemistry

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาโภชนาการแลัะการกำาหนด้
	 	 อาหาร

Bachelor	of	Science	Program	in	Nutrition	and	Dietetics

ค์ณะสหเวิชุศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รกาย้ภาพบำาาบัด้บัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Physical	Therapy

	 •	หลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเทคนิคการแพทย์้
Bachelor	of	Science	Program	in	Medical	Technology

ค์ณะทันตแพื่ทย์ศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รทันตั้แพทย้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Doctor	of	Dental	Surgery
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ค์ณะนิติศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Laws

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี) 
	 •	หลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	แลัะหลัักส่ตั้รบัญช่บัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Laws	and	Bachelor	of	Accountancy

	 •	หลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	แลัะหลัักส่ตั้รวิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้
	 	 สาขาวิิชาเทคโนโลัย่้สารสนเทศ

Bachelor	of	Laws	and	Bachelor	of	Science	Program	in	Information	
Technology

	 •	หลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	แลัะหลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้
	 	 สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor	of	Laws	and	Bachelor	of	Arts	Program	in	English

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รนิติั้ศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้

Master	of	Laws

ค์ณะรั้ฐศาสตร์้แลัะสังค์มศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รรัฐศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้

Bachelor	of	Political	Science

	 •	หลัักส่ตั้รรัฐประศาสนศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การนวัิตั้กรรม
	 	 สาธารณ์ะ

Bachelor	of	Public	Administration	Program	in	Public	Innovation	
Management

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาพัฒนาสังคม
Bachelor	of	Arts	Program	in	Social	Development

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รรัฐประศาสนศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชานโย้บาย้สาธารณ์ะ

Master	of	Public	Administration	Program	in	Public	Policy

ค์ณะสถาปััตยกร้ร้มศาสตร์้แลัะศิลัปักร้ร้มศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาศิลัปะแลัะการออกแบบ

Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	Art	and	Design

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาด้นตั้ร่แลัะนาฏิศิลัป์
Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	Music	and	Dance

	 •	หลัักส่ตั้รสถึาปัตั้ย้กรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาสถึาปัตั้ย้กรรม
Bachelor	of	Architecture	Program	in	Architecture

	 •	หลัักส่ตั้รสถึาปัตั้ย้กรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาสถึาปัตั้ย้กรรมภาย้ใน
Bachelor	of	Architecture	Program	in	Interior	Architecture

ค์ณะวิิทยาการ้จัดการ้แลัะสาร้สนเทศศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รนิเทศศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการส่�อสารส่�อใหม�

Bachelor	of	Communication	Arts	Program	in	New	Media					
Communication

	 •	หลัักส่ตั้รนิเทศศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การการส่�อสาร
Bachelor	of	Communication	Arts	Program	in	Communication	
Management

	 •	หลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการเงินแลัะการธนาคาร
Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Finance	and	
Banking

	 •	หลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การธุรกิจ
Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	
Management

	 •	หลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการตั้ลัาด้
Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Marketing

	 •	หลัักส่ตั้รบัญช่บัณ์ฑิิตั้
Bachelor	of	Accountancy

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการท�องเท่�ย้วิ
Bachelor	of	Arts	Program	in	Tourism

	 •	หลัักส่ตั้รเศรษฐศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้
Bachelor	of	Economics

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รบริหารธุรกิจมหาบัณ์ฑิิตั้

Master	of	Business	Administration

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การการท�องเท่�ย้วิ
	 	 แลัะโรงแรม

Master	of	Arts	Program	in	Tourism	and	Hotel	Management

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก
	 •	หลัักส่ตั้รปรัชญาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการจัด้การการท�องเท่�ย้วิ
	 	 แลัะโรงแรม

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Tourism	and	Hotel	Management

กลุั�มสาข้าวิิชุา
ด้านสังค์มศาสตร์้
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ค์ณะศิลัปัะศาสตร์้
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาจ่น

Bachelor	of	Arts	Program	in	Chinese

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาญ่�ปุ่น
Bachelor	of	Arts	Program	in	Japanese

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาไทย้
Bachelor	of	Arts	Program	in	Thai

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาฝ่รั�งเศส
Bachelor	of	Arts	Program	in	French

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor	of	Arts	Program	in	English

   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 5 ปี)
	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาจ่น
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor	of	Arts	Program	in	Chinese	and	Bachelor	of	
Arts	Program	in	English

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาฝ่รั�งเศส
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor	of	Arts	Program	in	French	and	Bachelor	of	
Arts	Program	in	English

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา
	 	 แลัะหลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้สาขาวิิชาภาษาจ่น

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Arts	Program	in	Chinese

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร
	 	 ศิลัปกรรมศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้สาขาวิิชาด้นตั้ร่แลัะนาฏิศิลัป์

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	Bachelor	
of	FineArts	Program	in	Music	and	Dance

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาไทย้

Master	of	Arts	Program	in	Thai

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ
Master	of	Arts	Program	in	English

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รมหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาศาสตั้ร์ประยุ้กต์ั้
Master	of	Arts	Program	in	Applied	Linguistics

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก
	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาไทย้

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Thai

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ
Doctor	of	Philosophy	Program	in	English

	 •	หลัักส่ตั้รศิลัปศาสตั้รดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาศาสตั้ร์
	 	 ประยุ้กต์ั้

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Applied	Linguistics

วิิทยาลััยการ้ศึกษา
ร้ะดับปัริ้ญญาตรี้
   การจััดการศึกษาหลัักสููติรควิบระดับปริญญาติร่ 2 ปริญญา
   (ระยะเวิลัาศึกษา 4 ปี)
	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 วิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาคณิ์ตั้ศาสตั้ร์

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Science	Program	in	Mathematics

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 วิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาเคม่

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Science	Program	in	Chemistry

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 วิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาช่วิวิิทย้า

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Science	Program	in	Biology

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 วิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาฟิสิกส์

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Science	Program	in	Physics

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 วิิทย้าศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาวิิทย้าศาสตั้ร์การออกกำาาลัังกาย้
	 	 แลัะการก่ฬา

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Science	Program	in	Exercise	and	Sport	
Science

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 ศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Arts	Program	in	English

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 ศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาภาษาไทย้

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Arts	Program	in	Thai

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการศึกษา	แลัะหลัักส่ตั้ร	
	 	 ศิลัปศาสตั้รบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาพัฒนาสังคม

Bachelor	of	Education	Program	in	Education	and	
Bachelor	of	Arts	Program	in	Social	Development

ร้ะดับปัริ้ญญาโท
	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษามหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการบริหารการศึกษา

Master	of	Education	Program	in	Educational	Administration

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษามหาบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาหลัักส่ตั้รแลัะการสอน
Master	of	Education	Program	in	Curriculum	and	Instruction

ร้ะดับปัริ้ญญาเอก
	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาการบริหารการศึกษา

Doctor	of	Philosophy	Program	in	Educational	Administration

	 •	หลัักส่ตั้รการศึกษาดุ้ษฎ่ีบัณ์ฑิิตั้	สาขาวิิชาหลัักส่ตั้รแลัะการสอน
Doctor	of	Philosophy	Program	in	Curriculum	and	
Instruction
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“ดำำ�รงชีีวิิตด้ำวิยปััญญ�ปัระเสริฐทีี่�สุดำ”
(A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All)

1 ทศวิร้ร้ษ ม.พื่ะเยา
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	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	 เป็นมหาวิิทย้าลััย้ท่�ม่	

ช่�อเส่ย้งระด้ับสากลั	ผู้ลัิตั้กำาลัังคนท่�ม่คุณ์ภาพแลัะ

ม่มาตั้รฐาน	 วิิจัย้แลัะนวิัตั้กรรม	 รักษาแลัะส�งเสริม

ศิลัปวัิฒนธรรมท้องถิึ�น	ประสานควิามร�วิมม่อแลัะสร้าง

เคร่อข�าย้กับองค์กรภาครัฐแลัะเอกชน	ทั�งในประเทศ

แลัะตั้�างประเทศ	 เพ่�อช่�นำาแลัะสร้างสรรค์ปัญญา

เพ่�อควิามเข้มแข็งแลัะควิามยั้�งย่้นของชุมชนแลัะสังคม

บริหารจัด้การด้้วิย้หลัักธรรมาภิบาลั	 ม่ระบบประกัน

คุณ์ภาพ	ประเมินแลัะตั้รวิจสอบได้้ในทุกพันธกิจ	โด้ย้ม่

เป้าหมาย้ในการบรรลุัวิิสัย้ทัศน์ภาย้ในปี	พ.ศ.	2567

 ผลัิตค์นไทยศตวิร้ร้ษที� 21	ผู้ลัิตั้บัณ์ฑิิตั้

ท่�ม่คุณ์ภาพส่ง	 ม่ควิามร้่ควิามสามารถึ	 ม่มาตั้รฐาน

วิิชาการแลัะวิิชาช่พ	ร้่ทันโลักทันเทคโนโลัย่้	ม่ควิามร้่

ภาษาอังกฤษท่�ส่�อสารได้้	 ม่ทักษะท่�สนองตั้อบตั้�อ

ควิามต้ั้องการ	ของตั้ลัาด้แรงงานเป็นมนุษย์้ท่�สมบ่รณ์์

รวิมถึึงทักษะ	 การจัด้การแลัะการเป็นผู้่้ประกอบการ	

ด้้วิย้หลัักส่ตั้รท่�ทันสมัย้	ย่้ด้หยุ้�น	ตั้รงตั้ามควิามต้ั้องการ

ของตั้ลัาด้แรงงาน	แลัะอุตั้สาหกรรมใหม�	อาจารย้์

ม่คุณ์ภาพการสอนตั้ามกรอบมาตั้รฐานคุณ์วุิฒิวิิชาช่พ

(Professional	 Standard	 Framework,	 PSF)	 ม่แนวิ

ควิามคิด้แลัะทักษะท่�ม่การบริหารจัด้การท่�สร้างควิาม

เช่�อมั�นกับผู้่้เร่ย้นแลัะควิามเช่�อถ่ึอให้กับชุมชนแลัะ

สังคม	ระบบการศึกษารองรับแลัะตั้อบโจทย้์พ่�นท่�

ในการย้กระดั้บการศึกษา	ประเมิน	แลัะตั้รวิจสอบได้้

ในทุกระดั้บ	พร้อมก้าวิส่�ควิามเป็นสากลั	แลัะนานาชาติั้

 วิิจัยแลัะนวัิตกร้ร้ม ส่�ปัร้ะโยชุน์เชิุงพื่าณิชุย์
การเป็นสถึาบันการศึกษาขั�นส่งท่�พร้อมด้้วิย้บุคลัากร

ท่�ม่ศักย้ภาพ	(Talent	and	Skilled	Human	Resources)	

มหาวิิทย้าลััย้ตั้้องตั้ระหนักวิ�า	งานวิิจัย้เป็นรากฐาน	

การขับเคล่ั�อนการพัฒนาประเทศ	การวิิจัย้เพ่�อสร้าง

องค์ควิามร้่ใหม�นำาไปส่�การถึ�าย้ทอด้แลัะพัฒนา

สร้างสรรค์	สร้างนวิัตั้กรรมให้ก้าวิหน้าแลัะสามารถึ

นำาไปใช้ประโย้ชน์ตั้�อชุมชน	สังคม	แลัะภาคอุตั้สาหกรรม

ในเชิงพาณ์ิชย้์	 ส่�การเตั้ิบโตั้อย้�างย้ั�งย้่นของสังคม	

ลัด้ปัญหาควิามย้ากจน	ชุมชน	เกิด้ควิามเข้มแข็ง	แลัะ

เพิ�มข่ด้ควิามสามารถึในการแข�งขันของประเทศใน

เวิท่โลัก	 สร้างเคร่อข�าย้นักวิิจัย้ระหวิ�างมหาวิิทย้าลััย้

กับองค์กรทั�งภาย้ในแลัะภาย้นอก	วิิจัย้แลัะนวัิตั้กรรม	

ท่�ครอบคลุัมทั�งด้้านวิิทย้าศาสตั้ร์สุขภาพ	ด้้านวิิทย้าศาสตั้ร์

เทคโนโลัย่้	 แลัะด้้านสังคมศาสตั้ร์แลัะมนุษย้ศาสตั้ร์	

เน้นการวิิจัย้มุ�งเป้าท่�ตั้อบโจทย้์ชุมชน	สังคม	แลัะ

ควิามต้ั้องการของประเทศ	 (Demand	side)	ส�งเสริม

การเผู้ย้แพร�แลัะการถึ�าย้ทอด้ผู้ลังานวิิจัย้แลัะ

นวัิตั้กรรม	 การนำาไปใช้ประโย้ชน์กับสังคม	 ด้้วิย้การ

ร�วิมม่อกับผู้่้ใช้ประโย้ชน์ในภาคอุตั้สาหกรรม	ภาคบริการ

แลัะภาคการเกษตั้ร	เพ่�อประโย้ชน์ทางด้้านเศรษฐกิจ	

สามารถึพัฒนาย้กระดั้บราย้ได้้แลัะเทคโนโลัย่้ของ

ประเทศให้เป็นไปตั้ามนโย้บาย้การเข้าส่�	Thailand	4.0

 บร้ิการ้วิิชุาการ้ สร้้างค์วิามเข้้มแข้็ง 
ให้ชุุมชุนแลัะสังค์ม	มหาวิิทย้าลััย้เป็นแหลั�งรวิม
ทรัพย้ากรบุคคลัท่�ม่คุณ์ค�าแลัะแหลั�งรวิมองค์ควิามร้่	

ในทุกสาขาทั�งด้้านวิิทย้าศาสตั้ร์สุขภาพ	ด้้านวิิทย้าศาสตั้ร์

เทคโนโลัย่้	แลัะด้้านมหาวิิทย้าลััย้ต้ั้องสามารถึอย่้�ร�วิม

กับชุมชนแลัะสังคมสร้างควิามสัมพันธ์ท่�ด้่	แลัะเป็น

ท่�พึ�งให้ชุมชนแลัะสังคม	ย้กระดั้บการศึกษา	สร้างราย้ได้้

ส�งเสริมสุขภาวิะท่�ด่้	แลัะบรรเทาปัญหาควิามเด่้อด้ร้อน

ของชุมชนแลัะสังคมท่�เกิด้ขึ�น	เพ่�อคุณ์ภาพช่วิิตั้ท่�ด่้ขึ�น	

สังคมม่ควิามเข้มแข็ง	มั�นคง	หลุัด้พ้นจากควิามแตั้กตั้�าง

แลัะเหล่ั�อมลัำ�า	เกิด้สังคมแห�งควิามสุข

 ทำานุบำารุ้งศิลัปัะแลัะวัิฒนธิ์ร้ร้มท้องถิ�น
เพ่ื่�อค์วิามเป็ันไทย	การด้ำารงไว้ิซึึ่�งศิลัปะแลัะวัิฒนธรรม

ของชาติั้	เป็นภารกิจเพ่�ออนุรักษ์ภ่มิปัญญาแลัะสมบัติั้

ของประเทศชาติั้	 มหาวิิทย้าลััย้พะเย้าตัั้�งอย่้�ในพ่�นท่�

ศิลัปวิัฒนธรรมลั้านนาท่�สวิย้งามแลัะม่ควิามเป็น

เอกลัักษณ์์	 มหาวิิทย้าลััย้ต้ั้องสร้างควิามร�วิมม่อกับ

ชุมชน	(University	engagement)	เพ่�อการทำานุบำารุง	

อนุรักษ์	 ฟ้�นฟ่	 ส่บสาน	 สร้างสรรค์	 สร้างจิตั้สำานึก

ปล่ักฝั่งค�านิย้ม	แลัะภาคภ่มิใจในวิิถ่ึช่วิิตั้ท่�ด่้งาม	ของ

ประเพณ์่แลัะศิลัปวิัฒนธรรมท้องถึิ�นท่�พึงประสงค์	

ให้กับนิสิตั้แลัะบุคลัากร	รวิมถึึงการอนุรักษ์ทรัพย้ากร	

ธรรมชาติั้แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมทั�งภาย้ในแลัะภาย้นอก

มหาวิิทย้าลััย้	การเช่�อมโย้งกลัมกล่ัน	กับธรรมชาติั้แลัะ

เป็นมิตั้รกับสิ�งแวิด้ล้ัอม	 การพัฒนาประยุ้กต์ั้	 การใช้

ประโย้ชน์เชิงสร้างสรรค์	ด้้วิย้การบริหารจัด้การ	แลัะ

การใช้เทคโนโลัย่้ท่�ทันสมัย้แลัะเป็นระบบ

 บริ้หาร้งานทันสมัยด้วิยธิ์ร้ร้มาภิบาลั 
(Good governance)	แลัะเร่ย้นร่้เปลั่�ย้นแปลัง
ร�วิมกัน	ม่ระเบ่ย้บ	ข้อบังคับ	แลัะประกาศกำาหนด้

ในการบริหารคน	บริหารงาน	ด้้วิย้ควิามโปร�งใส	เป็นธรรม

แลัะตั้รวิจสอบได้้	เพ่�อเป้าหมาย้องค์กรท่�ด่้ม่คุณ์ภาพ

แลัะประโย้ชน์สุขของบุคลัากร	 ม่ระบบแลัะกลัไก

ควิบคุมการบริหารงานด้้วิย้เทคโนโลัย้่ท่�ทันสมัย้ใน

ทุกระดั้บ	ย้กระดั้บศักย้ภาพของบุคลัากร	ทั�งผู้่้บริหาร	

บุคลัากรสาย้วิิชาการ	แลัะบุคลัากรสาย้สนับสนุน

ให้ทันตั้�อการเปล่ั�ย้นแปลังกับบริบทของสังคมไทย้แลัะ

สังคมโลักท่�เปล่ั�ย้นแปลังไป	 ผู้่้บริหารทุกระดั้บต้ั้องม่

วิิสัย้ทัศน์	(Vision)	ม่ควิามมุ�งมั�น	แลัะต้ั้องเห็นภาพแลัะ

ทิศทางในระย้ะย้าวิ	(Visionary)	ด้้วิย้หลัักการทำางาน

ร�วิมกัน	 “สานควิามคิด้	 สร้างจิตั้ใจ”	 รวิมพลัังของ

บุคลัากร	ศิษย์้ปัจจุบัน	แลัะศิษย์้เก�า	ในการสร้างสรรค์

สิ�งท่�ด่้	ร�วิมพัฒนาองค์กรอย้�างม่ประสิทธิภาพสร้างระบบ

การบริหารบนพ่�นฐานข้อม่ลัท่�น�าเช่�อถึ่อแลัะม่การ

ด้ำาเนินงานท่�ม่ประสิทธิภาพแลัะเกิด้ประสิทธิผู้ลั
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สถาบันนวัิตกร้ร้ม
แลัะถ�ายทอดเทค์โนโลัยี

มหาวิิทยาลััยพะเยา
	 สถึาบันนวัิตั้กรรมแลัะถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย่้	หร่อ	UPITI	จัด้ตัั้�งขึ�น

โด้ย้ม่วิัตั้ถึุประสงค์หลััก	ค่อ	เพ่�อส�งเสริมให้เกิด้การตั้�อย้อด้ผู้ลังานวิิจัย้

ให้เกิด้การใช้ประโย้ชน์เชิงพาณ์ิชย้์หร่อเกิด้ประโย้ชน์ตั้�อชุมชน	 สังคม	

รวิมถึึงสนับสนุนการวิิจัย้	 การบริการวิิชาการแลัะถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย้่	

แลัะการสร้างควิามเป็นผู้่้ประกอบการ	 โด้ย้การบริหารจัด้การตั้ลัอด้

ห�วิงโซึ่�คุณ์ค�าของการพัฒนานวิัตั้กรรมตั้ั�งแตั้�ตั้้นทาง	ค่อ	การค้นหาโจทย์้

ควิามต้ั้องการจากผู้่้ใช้ประโย้ชน์หร่อการสร้างไอเด่้ย้การพัฒนานวัิตั้กรรม

ไปจนถึึงปลัาย้ทางค่อ	 การนำาไปใช้ประโย้ชน์	 โด้ย้	 UPITI	 เกิด้จากการ	

บ่รณ์าการหน�วิย้งานตั้�าง	ๆ	ท่�เก่�ย้วิข้องของมหาวิิทย้าลััย้เข้าด้้วิย้กัน

เพ่�อให้การด้ำาเนินงานเป็นไปอย้�างม่ประสิทธิภาพ	 รวิมถึึงการนำาผู้ลังาน

วิิจัย้ไปพัฒนาเป็นธุรกิจ	 Startup	 สร้างผู้่้ประกอบการใหม�แลัะบ�มเพาะ

ควิามเป็นผู้่้ประกอบการท่�เก่�อก่ลัตั้�อสังคมให้กับนิสิตั้ของมหาวิิทย้าลััย้

แลัะคนในชุมชน	รวิมถึึงทำาการพัฒนาผู้ลิัตั้ภัณ์ฑ์ิใหม�	ๆ	ของมหาวิิทย้าลััย้

(UP	Signature	Product)	เพ่�อเป็นช�องทางในการส�งเสริมการใช้ประโย้ชน์

ผู้ลังานวิิจัย้อ่กทางหนึ�ง	ซึึ่�งทั�งหมด้น่�ม่เป้าหมาย้เพ่�อการพัฒนาศักย้ภาพ

ของคน	ลัด้ควิามเหล่ั�อมลัำ�า	สร้างควิามสามารถึในการแข�งขัน	แลัะทำาให้

เกิด้เศรษฐกิจฐานนวัิตั้กรรม	แลัะเกิด้การพัฒนาอย้�างยั้�งย่้นในพ่�นท่�ตั้�อไป

	 ปัจจุบัน	UPITI	ได้้ด้ำาเนินงานช�วิย้เหล่ัอแลัะสนับสนุนองค์ควิามร้่

ส่�ชุมชนในหลัาย้	ๆ	ด้้าน	 เช�น	 ได้้ทำาการเช่�อมโย้งให้อาจารย้์	 นักวิิจัย้	

พร้อมด้้วิย้นิสิตั้จากคณ์ะตั้�าง	ๆ	แลัะบุคลัากรของสถึาบัน	ให้ลังไปทำางาน	

ร�วิมกับชุมชนแลัะผู้่้ประกอบการในพ่�นท่�เป็นจำานวินมาก	ผู้�านโครงการตั้�าง	ๆ

อาทิ	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ่ชอันเน่ �องมาจากพระราชด้าร	ิ

สมเด็้จพระเทพรัตั้นราชสุด้า	ฯ	สย้ามบรมราชกุมาร่	 (อพ.สธ.)	 โครงการ

อุทย้านวิิทย้าศาสตั้ร์ภาคเหน่อ	 โครงการศ่นย้์บ�มเพาะวิิสาหกิจ	

โครงการส�งเสริมให้บุคลัากรวิิจัย้ในมหาวิิทย้าลััย้ไปปฏิิบัติั้งาน	เพ่�อแก้ไขปัญหา

แลัะเพิ�มข่ด้ควิามสามารถึการแข�งขันในภาคเอกชน	 (Talent	 Mobility)	

โครงการคลิันิกเทคโนโลัย้่	โครงการหน�วิย้ขับเคลั่�อนนวิัตั้กรรมเพ่�อสังคม

ประจำาพ่�นท่�ภาคเหน่อตั้อนบน	2	โครงการน�านเพาะพันธ์ุปัญญา	โครงการ

ศ่นย์้ศิลัปวิัฒนธรรมลั้านนา	(ไตั้)	แลัะโครงการศ่นย้์การเร่ย้นร่้นกย้่งไทย้	

เป็นตั้้น	ซึ่ึ�งผู้่้รับประโย้ชน์จากโครงการด้ังกลั�าวิ	ครอบคลัุมทั�งนักเร่ย้น

นิสิตั้	 เกษตั้รกร	วิิสาหกิจชุมชน	กลัุ �ม	OTOP	ผู้่ ้ประกอบการ	SME	

หน�วิย้งาน	ภาครัฐแลัะองค์กรปกครองส�วินท้องถิึ�น	

	 อนาคตั้	UPITI	ได้้วิางแนวิทางการทางานของสถึาบันโด้ย้มุ�งเน้น

การพัฒนาศักย้ภาพของคนทุกระด้ับ	การพัฒนาเคร่อข�าย้ควิามร�วิมม่อ

ทั�งในประเทศแลัะตั้�างประเทศ	การพัฒนานวัิตั้กรรมทางสังคมแลัะธุรกิจ

เก่�อก่ลัสังคมเพ่�อลัด้ควิามแหลั่�อมลัำ�า	การพัฒนานวิัตั้กรรมเชิงพาณ์ิชย้์

เพ่�อเพิ�มควิามสามารถึการแข�งขัน	การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอด้คล้ัอง

กับการเปล่ั�ย้นแปลังแลัะบริหารงานแบบม่ธรรมาภิบาลั	การย้กระดั้บควิาม

สามารถึแลัะประสิทธิภาพการให้บริการ	แลัะการแสวิงหาราย้ได้้เพ่�อให้เกิด้

ควิามยั้�งย่้นขององค์กร	โด้ย้เป้าหมาย้การพัฒนานวัิตั้กรรมจะมุ�งเน้นไปท่�

การพัฒนา	BCG	(Bio-Circular-Green	Economy)	ค่อ	เศรษฐกิจช่วิภาพ	

เศรษฐกิจหมุนเวิ ่ย้น	แลัะเศรษฐกิจส่เข ่ย้วิ	เช �น	การใช้นวิัตั้กรรม

เพ่�อเพิ�มม่ลัค�าทรัพย้ากรช่วิภาพในท้องถิึ�น	 การเพิ�มม่ลัค�าใหม�จากของเส่ย้

ภาคการเกษตั้รแลัะกระบวินการผู้ลัิตั้ในอุตั้สาหกรรม	 แลัะการพัฒนา

นวัิตั้กรรมท่�เป็นมิตั้รกับสิ�งแวิด้ล้ัอมตั้�อไป
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ร้ถโดยสาร้ NGV

ปัร้ะหยัด ปัลัอดภัย
ใส�ใจธิ์ร้ร้มชุาติ

ร้ะบบข้นส�งมวิลัชุนฟรี้
ที� ม.พื่ะเยา

UPITI จัดตั�งขึ้�น
โดยมีวัิตถุปัร้ะสงค์์หลััก

ค่์อ เพ่ื่�อส�งเสริ้มให้เกิด
การ้ต�อยอดผลังานวิิจัย

ให้เกิดการ้ใชุ้ปัร้ะโยชุน์
เชิุงพื่าณิชุย์หร่้อเกิดปัร้ะโยชุน์

ต�อชุุมชุน สังค์ม

ผ่้ชุ�วิยศาสตร้าจาร้ย์ .ดร้.สันธิ์ิวิัฒน์  พื่ิทักษ์พื่ลั
รักษ์าการแทนผูู้�อำานวิยการสถูาบันนวิัตกรรม
แลัะถู่ายทอดีเทค์โนโลัยี



ร้้านค้์าสินค้์า
เกษตร้ Online

SCAN ME

โดย : ค์ณะเกษตร้ศาสตร์้แลัะทรั้พื่ยากร้ธิ์ร้ร้มชุาติ

(จััดส่่งสิ่นค้้าเฉพาะภายในมหาวิิทยาลััยพะเยา เท่านั�น)

id : @900mitdw

ผ่้ชุ�วิยศาสตร้าจาร้ย์์ .ดร้.บุญฤทธิ์ิ�  สินค์้างาม
ค์ณ์บดีีค์ณ์ะเกษ์ตรศาสตร์แลัะทรัพยากรธิรรมช่าติ
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ศ่นย์ศึกษาเศร้ษฐกิจพื่อเพีื่ยงฯ
กับบทบาทการสร�างค์นสร�างอาชี่พในสถูานการณ์์ปัจจุบัน
	 ศ่นย์้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพ่ย้งการเกษตั้รแลัะควิามอย้่�รอด้ของ

มนุษย้ชาติั้	อย่้�ภาย้ใต้ั้คณ์ะเกษตั้รศาสตั้ร์ศาสตั้ร์แลัะทรัพย้ากรธรรมชาติั้		

บนพ่�นท่�กวิ�า	 150	 ไร�	 เป็นหน�วิย้งานตั้้นแบบท่�ได้้น้อมนำาแนวิทาง

การเกษตั้รทฤษฎี่ใหม�บนวิิถึ่ควิามพอเพ่ย้งของในหลัวิง	รัชกาลัท่�	9	

มาปฏิิบัติั้อย้�างเป็นร่ปธรรม	พร้อมเปิด้พ่�นท่�เพ่�อการถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย่้	

ฝึ่กประสบการณ์์	แลัะศึกษาด่้งานด้้านพันธ์ุพ่ช	เกษตั้รกรรม	การปศุสัตั้ว์ิ	

การแปรร่ปแลัะผู้ลิัตั้ภัณ์ฑ์ิ	แลัะการประมง	แก�นิสิตั้	 บุคลัากรทั�งภาย้ใน

แลัะภาย้นอก	รวิมทั�งชุมชนท่�สนใจได้้เข้ามาศึกษาแลัะเร่ย้นร้่	

	 นอกจากน่�	มหาวิิทย้าลััย้ได้้ด้ำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ่ช

อ ันเน ่ �องมาจากพระราชด้ำาร ิ 	 สมเด้ ็จพระเทพร ัตั้นราชส ุด้า	 ฯ	

สย้ามบรมราชกุมาร่	 (อพ.สธ.)	 เป็นระย้ะเวิลัาตั้�อเน่�องมากวิ�า	12	ปี	

เพ่�อปกป้อง	ฟ้�นฟ่	แลัะส�งเสริมการใช้ประโย้ชน์จากระบบนิเวิศทางบก	

ท่�จะสามารถึขย้าย้ผู้ลัส่�การพัฒนาท่�ยั้�งย่้นตั้�อไป	รองรับการเร่ย้นการสอน

ของนิสิตั้คณ์ะเกษตั้รฯ	แลัะรองรับการศึกษาแลัะการวิิจัย้ของอาจารย้์

แลัะนักวิิจัย้	พร้อมเป็นแหลั�งเร่ย้นร่ ้ถึ�าย้ทอด้เทคโนโลัย้่การเกษตั้ร

แก�เกษตั้รกรแลัะผู้่ ้สนใจ	อ่กทั �งเป็นเวิท่สำาหรับอาจารย้์แลัะนักวิิจัย้

ได้้สร้างสรรค์ผู้ลังานวิิจัย้ออกมาอย้�างตั้�อเน่�อง

	 สำาหรับศ่นย์้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพ่ย้งฯ	 แห�งน่�ยั้งเปร่ย้บเสม่อน	

Show	room	ด้้านการวิิจัย้การเกษตั้รท่�ครบทั�ง	value	chain	สิ�งสำาคัญ

ย้ังเป็นเวิท่ให้กับอาจารย้์แลัะนักวิิจัย้ได้้พิส่จน์ศักย้ภาพให้เห็นวิ�า

ภาควิิชาการกับภาคปฏิิบัตั้ิตั้้องเด้ินค่�กัน	ในยุ้คท่�ควิามร่้ไม�ได้้ม่อย้่�แค�

ในห้องเร่ย้น	 ผู้่้คนทั�วิทุกสารทิศตั้�างเสาะแสวิงหาองค์ควิามร่้ใหม�ๆ	

จากท่�ม่อย่้�เดิ้ม	หร่อการเสริมทักษะการประกอบอาช่พให้กับตั้นเองเพิ�มเติั้ม

แลัะสามารถึตั้อบโจทย์้ได้้อย้�างเป็นร่ปธรรม	

	 ศ่นย์้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพ่ย้งฯ	คณ์ะเกษตั้รศาสตั้ร์แลัะทรัพย้ากร	

ธรรมชาตั้ิ	มหาวิิทย้าลััย้พะเย้า	จะเป็นฐานท่�มั �นอันสำาคัญทางด้้าน

องค์ควิามร่้การเกษตั้รในแตั้�ลัะด้้าน	 เป็นฐานท่�มั�นสำาคัญในการผู้ลัิตั้

ทรัพย้ากรบุคคลัในแวิด้วิงการเกษตั้รระดั้บประเทศ	เป็นฐานท่�มั�นสำาคัญ

รังสรรค์งานวิิจัย้แลัะนวัิตั้กรรมการเกษตั้รให้สอด้คล้ัองกับสถึานการณ์์

ปัจจุบัน	เพ่�อการรับใช้สังคม	แลัะชุมชนด้้วิย้วิิถ่ึแห�งการเกษตั้รพอเพ่ย้ง
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UP Rankings

 มหาวิิทยาลััยพื่ะเยาอย่�ติดอันดับที� 401-600 จากการ้จัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 
ด้วิยข้้อม่ลัเปั้าหมายการ้พื่ัฒนาที�ยั�งย่นข้องสหปัร้ะชุาชุาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
5 SDGs จาก 17 SDGs แลัะอย่�ในอันดับท�ี 11 ข้องปัร้ะเทศไทย

 มหาวิิทยาลััยพื่ะเยาติดในอันดับที� 14 ข้องปัร้ะเทศไทย จากการ้จัดอันดับ SCIMAGO Institutions 
Rankings (SIR) 2020 จากปัร้ะเทศสเปัน โดยมีเกณฑ์์การ้พิื่จาร้ณาจากตัวิชีุ�วัิด 3 ด้าน ได้แก� ด้านงานวิิจัย
(Research) ด้านนวัิตกร้ร้ม (Innovation) แลัะด้านสังค์ม (Societal)
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“10 ปีั มห�วิิที่ย�ลััยสร้�งปััญญ�
เพ่ื่�อนวัิตกรรมชุีมชีน ส่�ส�กลั”


