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รองศาสตราจารย์์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ์�
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา

มหาว์ิทย์าลััย์สร้างปััญญา
เพ่�อนวัิตกรรมชุุมชุน ส่�สากลั



	 มหาวิิทยาลััยพะเยาก้้าวิเข้้าสู่่�ปีีท่�	12	ด้้วิยวิิสู่ัยทัศน์์	“มหาวิิทยาลััยสู่ร้้างปีัญญา	เพ่�อน์วิัตก้ร้ร้ม

ชุุมชุน์สู่่�สู่าก้ลั”	 แลัะผู้่้บร้ิหาร้ท่�ม่วิิสู่ัยทัศน์์ก้้าวิไก้ลั	 จึึงทำาให้มหาวิิทยาลััยพะเยา	 ม่ก้าร้เจึร้ิญเติบโตอย�าง	

ก้้าวิก้ร้ะโด้ด้	พร้้อมสู่ร้้างสู่ร้ร้ค์์น์วัิตก้ร้ร้ม	น์ำาไปีพัฒน์าชุุมชุน์อย�างต�อเน่์�อง	 แลัะเป็ีน์ท่�ยอมรั้บใน์ร้ะดั้บปีร้ะเทศ	

แลัะร้ะดั้บสู่าก้ลัอย�างชัุด้เจึน์

	 UP	LIFE	ฉบับ	11	ปีี	มหาวิิทยาลััยพะเยา	ร้วิบร้วิมก้าร้พัฒน์ามหาวิิทยาลััยพะเยา	ตลัอด้ร้ะยะเวิลัา	

11	ปีีท่�ผู้�าน์มา	เกิ้ด้ศ่น์ย์ก้าร้เร่้ยน์ร้่้ต�าง	ๆ	เชุ�น์	สู่ถาบัน์น์วัิตก้ร้ร้มแลัะถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่มหาวิิทยาลััยพะเยา	

โร้งพยาบาลัมหาวิิทยาลััยพะเยา	 	 ศ่น์ย์ก้าร้เร่้ยน์ร้่้เศร้ษฐกิ้จึพอเพ่ยงมหาวิิทยาลััยพะเยา	 แลัะก้าร้เข้้าสู่่�ก้าร้

จัึด้อัน์ดั้บมหาวิิทยาลััยร้ะดั้บโลัก้	อาทิ	THE	Impact	Rankings	2021,	Scimago	Institutios	Rankings	(SIR)	

2021,	Webometrics	Ranking	of	World	Universities	2021	แลัะ	UI	GreenMetric	World	Universities	

Ranking	2021	จึึงทำาให้มหาวิิทยาลััยพะเยาพร้้อมรั้บใชุ้ชุุมชุน์แลัะสัู่งค์มอย�างแท้จึริ้ง	

ท่�ปัรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดีร.สุภกร  พงศบางโพธิิ�  อธิิการบดีี 
รองศาสตราจารย์ ดีร.ดิีเรก  ธีิระภูธิร   รองอธิิการบดีีฝ่า่ยการคลัังแลัะส่�อสารองค์กร
ดีร.ชััชัวิาลั  วิงศ์ชััย    รองอธิิการบดีีฝ่า่ยสิ�งแวิดีล้ัอมแลัะภูมิทัศน์์
ดีร.สมบูรณ์์  ฟููเต็มวิงศ์    ผูู้้ช่ัวิยอธิิการบดีี
น์างณั์ฐธิิดีา  ชัาวิน่์าน์    ผูู้้อำาน์วิยการกองกลัาง

บรรณาธ์ิ์การ
ณ์รงค์  วิงค์ไชัย

กองบรรณาธ์ิ์การ
กน์กวิรรณ์  ประภากรณ์์ / ชััชัชัญา  ถููกจิตร / ฐาน์นั์น์ท์น์าฎ  หาญเลิัศ /
สุคน์ธ์ิทิพย์  กัน์ทะธิง / ปราการ  บุญมาวิงศ์ / รัตน์พงษ์์  ธิำารงทอง /
บรรเจิดี  หงษ์์จักร / น์ริศรา  ศูน์ย์กลัาง / ธิิดีาเด่ีอน์  อุตยาน์ะ

ออกแบบ
พิศุทธ์ิ  จิโรจน์์กุลั

Editor Talk

ณรงค์์  วิงค์์ไชุย์
บรรณ์าธิิการ                              

 ติดีตามข่่าวิสารแลัะข้่อมูลัที�น่์าสน์ใจได้ีที� 

      PRUP.UNIVERSITY        @UNIVERSITY OF PHAYAO              WWW.UP.AC.TH  

11 ปี ีมหาวิิทยาลััยพะเยา
รศ. ดร.สุุภกร  พงศบางโพธ์ิ์�
อธ์ิ์การบดีมหาว์ิทยาลััยพะเยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
กัับ 11 ปี ีมหาวิิทยาลััยพะเยา
ผศ. ดร.สุมค์ิด  จููหว้ิา
คิณบดีคิณะสุาธิ์ารณสุุขศาสุตร์

คณะพลัังงานแลัะสิ�งแวิดล้ัอม
กัับ 11 ปี ีมหาวิิทยาลััยพะเยา
รศ. ดร.ต่อพงศ์  กรีธิ์าชาต์
คิณบดีคิณะพลัังงานแลัะส์ุ�งแวิดล้ัอม

คณะบริหารธุรกิัจแลัะนิเทศศาสตร์
กัับ 11 ปี ีมหาวิิทยาลััยพะเยา
ผศ. ดร.ประกอบศ์ร์  ภักดีพ์น์จู
คิณบดีคิณะบร์หารธุิ์รก์จูแลัะน์เทศศาสุตร์

Together We Grow
รศ. ดร.ท์พย์จัูนทร์  วิงศ์จัูนทร์ตา
ผอ.ว์ิทยาเขตเชียงราย มหาว์ิทยาลััยพะเยา

พัฒนานักัคิด ผลิัตนักันวัิตกัร
รศ.ปรียานันท์  แสุนโภชน์
ผอ.โรงเรียนสุาธ์ิ์ตมหาว์ิทยาลััยพะเยา
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มหาวิิที่ยาลััยสร้้างนวัิตกร้ร้ม เพ่�อควิามเข้้มแข็้งข้องชุีมชีน
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	 มหาวิิทยาลััยพะเยาตั�งอย่�ใน์เข้ตภาค์เหน่์อตอน์บน์ข้องปีร้ะเทศไทย	ม่ภ่มิทัศน์์

ลั้อมร้อบด้้วิยธร้ร้มชุาติท่�สู่วิยงาม	 แลัะด้้วิยวิิสู่ัยทัศน์์	 “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา 

เพ่ื่�อนวัิตกร้ร้มชุุมชุน ส่�สากลั”	มหาวิิทยาลััยพะเยา	จึะเป็ีน์มหาวิิทยาลััยท่�ม่ชุ่�อเสู่่ยง

ใน์ร้ะดั้บชุาติแลัะน์าน์าชุาติ	ผู้ลิัตก้ำาลัังค์น์ท่�ม่คุ์ณภาพแลัะม่มาตร้ฐาน์	วิิจัึยแลัะน์วัิตก้ร้ร้ม	

รั้ก้ษาแลัะสู่�งเสู่ริ้มศิลัปีวัิฒน์ธร้ร้มท้องถิ�น์	 พร้้อมร้�วิมม่อแลัะสู่ร้้างเค์ร่้อข้�ายกั้บองค์์ก้ร้	

ภาค์ร้ัฐแลัะเอก้ชุน์	ทั�งใน์ปีร้ะเทศแลัะต�างปีร้ะเทศ	เพ่�อชุ่�น์ำา	แลัะสู่ร้้างสู่ร้ร้ค์์ปีัญญา

เพ่�อค์วิามเข้้มแข็้งแลัะค์วิามยั�งย่น์ข้องชุุมชุน์	แลัะสัู่งค์ม	บริ้หาร้จัึด้ก้าร้ด้้วิยหลััก้ธร้ร้มาภิบาลั	

ม่ร้ะบบปีร้ะก้ัน์ค์ุณภาพ	ปีร้ะเมิน์แลัะตร้วิจึสู่อบได้้	ใน์ทุก้พัน์ธกิ้จึ	

	 ใน์ปีี	2564	มหาวิิทยาลััยพะเยาค์ร้บร้อบปีีท่�	11	มุ�งสู่่�ก้าร้เป็ีน์สู่ถาบัน์ก้าร้ศึก้ษา

ทางวิิชุาก้าร้แลัะวิิชุาชุ่พชัุ�น์สู่่ง	ท่�พร้้อมด้้วิยบุค์ลัาก้ร้ท่�ม่ศัก้ยภาพ	(Talent	and	Skilled	

Human	Resources)	 ผู้ลิัตงาน์วิิจัึยเป็ีน์ร้าก้ฐาน์แลัะก้ลัไก้ใน์ก้าร้ขั้บเค์ล่ั�อน์ก้าร้พัฒน์า

ปีร้ะเทศ	สู่ร้้างองค์์ค์วิามร้่้ใหม�	ๆ	น์ำาไปีสู่่�ก้าร้ถ�ายทอด้แลัะพัฒน์า	โด้ยข้ับเค์ลั่�อน์	

ผู้�าน์สู่ถาบัน์น์วิัตก้ร้ร้มแลัะถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่	มหาวิิทยาลััยพะเยา	(University	of	

Phayao	Innovation	and	Technology	Transfer	Institute	:	UPITI)	สู่�งเสู่ร้ิมแลัะผู้ลััก้ด้ัน์

สู่่ �ก้าร้เปี็น์มหาวิิทยาลััยวิิจึัยแลัะน์วิัตก้ร้ร้ม	 เพ่ �อค์วิามเข้้มแข้็งข้องชุุมชุน์	สู่ังค์ม	

แลัะปีร้ะเทศ	พร้้อมกั้บก้าร้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้เพ่�อสู่ร้้างค์วิามสัู่มพัน์ธ์ท่�ด่้	แลัะเป็ีน์ท่�พึ�งให้

ชุุมชุน์แลัะสัู่งค์ม	ยก้ร้ะดั้บก้าร้ศึก้ษา	สู่ร้้างร้ายได้้	สู่�งเสู่ริ้มสุู่ข้ภาวิะท่�ด่้	แลัะบร้ร้เทาปัีญหา

ค์วิามเด่้อด้ร้้อน์ข้องชุุมชุน์แลัะสัู่งค์มอย�างยั�งย่น์

11 ปีี
มหาวิิทยาลััยพะเยา
มหาวิิทยาลััยสร้างปัญญา 
เพ่�อน์วัิตกรรมชุัมชัน์ สู่สากลั
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	 ก้้าวิต�อไปีข้องมหาวิิทยาลััยพะเยา	ยังค์งมุ �งเน์้น์แลัะข้ับเค์ลั่ �อน์	

ก้าร้น์ำางาน์วิิจึัย	น์วิัตก้ร้ร้ม	แลัะเทค์โน์โลัย่	มาพัฒน์าสู่่�ปีร้ะโยชุน์์เชุิงพาณิชุย์	

ก้าร้เติบโตอย�างยั�งย่น์ข้องสัู่งค์ม	พร้้อมพัฒน์าเสู่ริ้มสู่ร้้างองค์์ค์วิามร้่้	แลัะพัฒน์าผู้่้เร่้ยน์	

ให้ม่ค์วิามร้่้ค์วิามสู่ามาร้ถ	ม่มาตร้ฐาน์ทางวิิชุาก้าร้แลัะวิิชุาชุ่พ	ร้่้ทัน์โลัก้	ทัน์เทค์โน์โลัย่	

ม่ทัก้ษะท่�ตอบสู่น์องต�อค์วิามต้องก้าร้ข้องตลัาด้แร้งงาน์	มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้เข้้าสู่่�	

ก้าร้จัึด้อัน์ดั้บมหาวิิทยาลััยโลัก้อย�างต�อเน่์�อง	 โด้ยใน์ปีีน่์�	 จึาก้ก้าร้จัึด้อัน์ดั้บข้อง	

THE	Impact	Rankings	2021	อย่�ใน์อัน์ดั้บ	401-600	ข้องโลัก้	แลัะอัน์ดั้บท่�	11	

ข้องปีร้ะเทศไทย	 จึาก้	 1,115	 สู่ถาบัน์ทั�วิโลัก้	 น์อก้จึาก้น่์�	 จึาก้ก้าร้จัึด้อัน์ดั้บข้อง	

Scimago	Institutions	Rankings	(SIR)	2021	มหาวิิทยาลััยพะเยาอย่�ใน์อัน์ดั้บ	770	

ข้องโลัก้	แลัะอย่�ใน์อัน์ดั้บท่�	12	ข้องปีร้ะเทศไทย	จึาก้ก้าร้จัึด้อัน์ดั้บข้อง	Webometrics	

Ranking	of	World	Universities	2021	อย่�ใน์อัน์ด้ับท่�	18	ข้องปีร้ะเทศไทย	

แลัะจึาก้ก้าร้จึัด้อัน์ด้ับ	ข้อง	UI	GreenMetric	World	University	Rankings	2021	

อย่�ใน์อัน์ด้ับ	260	ข้องโลัก้	แลัะอย่�ใน์อัน์ด้ับท่�	17	ข้องปีร้ะเทศไทย	จึาก้	922	

มหาวิิทยาลััยทั�วิโลัก้

 ปีัท่� 11 ของมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา จึึงเป็ันปีัท่�มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา มุ�งส่� 

การ้นำางานวิิจัึยแลัะนวัิตกร้ร้มมาขับเคล่ั�อนการ้พัื่ฒนา เพ่ื่�อสร้้างควิามเข้มแข็ง 

ของชุุมชุน ด้้วิยวิิสัยทัศน์ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่�อนวิัตกร้ร้มชุุมชุน 

ส่�สากลั” (University for Community Innovation with International Standard)

มุ่งสู่การเปน็์สถูาบัน์การศึกษ์า
ทางวิิชัาการแลัะวิิชัาชีัพชัั�น์สูง
ที�พร้อมด้ีวิยบุคลัากรที�มีศักยภาพ
ผู้ลิัตงาน์วิิจัยเปน็์รากฐาน์แลัะกลัไก
ใน์การขั่บเคล่ั�อน์การพัฒน์าประเทศ

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ์�
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา
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รศ. ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์์์
อธิ์์การบด่

รศ. ดร.ฐ์ต์รัตน์  เชุ่�ย์วิสุวิรรณ
รองอธิ์์การบดีฝ่ายนโยบายแลัะแผน

รศ. ดร.เสมอ  ถาน้อย์
รองอธิ์์การบดีฝ่ายวิ์จูัยแลัะนวิัตกรรม

ผศ. ดร.ชุลัธิ์์ดา  เทพห์นลััพ
รองอธิ์์การบดีฝ่ายวิ์ชาการแลัะประกันคิุณภาพ

รศ. ดร.ด์เรก  ธิ์่ระภ่ธิ์ร
รองอธิ์์การบดีฝ่ายการคิลัังแลัะส่ืุอสุารองคิ์กร

ดร.วิุฒ์ชุัย์  ไชุย์ร์นค์ำา
รองอธ์ิ์การบดีคุิณภาพน์ส์ุต

ดร.ชุัชุวิาลั  วิงค์์ชุัย์
รองอธ์ิ์การบดีฝา่ยส์ุ�งแวิดล้ัอมแลัะภูม์ทัศน์

นาย์ปัระฐมพงษ์  ทองรอด
รองอธ์ิ์การบดีฝา่ยกฎหมายแลัะทรัพย์ส์ุน

ผศ. ดร.บุญฤทธิ์์์  ส์นค์้างาม
คิณบดีคิณะเกษตรศาสุตร์

แลัะทรัพยากรธิ์รรมชาต์

ศ. ค์ล์ัน์ก ทันตแพทย์์หญ์ง ทัศน่ย์์  เต็งรังสรรค์์
คิณบดีคิณะทันตแพทยศาสุตร์

ดร.พรเทพ  โรจนวิสุ
คิณบดีคิณะเทคิโนโลัยีสุารสุนเทศ

แลัะการสืุ�อสุาร

รศ. ดร.พรรณราย์รัตน์  ศร่ไชุย์รัตน์
คิณบดีคิณะน์ต์ศาสุตร์

ค์ณ
ะผ

่้บร
์หา

รม
หา

วิ์ท
ย์า

ลััย์
พ

ะเย์
า
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ผศ. ดร.ปัะราลั่  โอภาสนันท์
คิณบดีคิณะพยาบาลัศาสุตร์

รศ. ดร.ต�อพงศ์  กร่ธิ์าชุาต์
คิณบดีคิณะพลัังงานแลัะส์ุ�งแวิดล้ัอม

ศ. นพ.สุก์จ  พันธิ์ุ์พ์มานมาศ
คิณบดีคิณะแพทยศาสุตร์

รศ. ดร.สุรศักด์์  เสาแก้วิ
คิณบดีคิณะเภสัุชศาสุตร์

รศ.พรรณย์ุพา  นพรัก
คิณบดีคิณะรัฐศาสุตร์แลัะสัุงคิมศาสุตร์

ผศ. ดร.ปัระกอบศ์ร์  ภักด่พ์น์จ
คิณบดีคิณะบร์หารธุิ์รก์จูแลัะ

น์เทศศาสุตร์

รศ. ดร.ชุย์ันต์  บุณย์รักษ์
คิณบดีคิณะว์ิทยาศาสุตร์

ผศ. ดร.สุร์ศักด์์  ปัระสานพันธิ์์
คิณบดีคิณะว์ิทยาศาสุตร์การแพทย์

รศ. ดร.ณัฐพงศ์  ดำารงวิ์ร์ย์ะนุภาพ
คิณบดีคิณะว์ิศวิกรรมศาสุตร์

ผศ. ดร.จ์ตต์มา  กาวิ่ระ
คิณบดีคิณะศ์ลัปศาสุตร์

รศ.จันทน่  เพชุรานนท์
คิณบดีคิณะสุถาปตัยกรรมศาสุตร์

แลัะศ์ลัปกรรมศาสุตร์

ผศ. ดร.ย์ุทธิ์นา  หมั�นด่
คิณบดีคิณะสุหเวิชศาสุตร์

ผศ. ดร.ชุลัธิ์์ดา  เทพห์นลััพ
รักษาการแทนคิณบดีว์ิทยาลััยการจัูดการ

รศ. ดร.สมบัต์  นพรัก
คิณบดีว์ิทยาลััยการศึกษา

รศ. ดร.ท์พย์์จันทร์  วิงศ์จันทร์ตา
ผู้อำานวิยการว์ิทยาเขตเชียงราย 

มหาว์ิทยาลััยพะเยา

ผศ. ดร.สมค์์ด  จ่หวิ้า
คิณบดีคิณะสุาธิ์ารณสุุขศาสุตร์

ผศ. ดร.สันธิ์์วิัฒน์  พ์ทักษ์พลั
รักษาการแทนผู้อำานวิยการสุถาบัน
นวัิตกรรมแลัะถ่ายทอดเทคิโนโลัยี

รศ.ปัร่ย์านันท์  แสนโภชุน์
ผู้อำานวิยการโรงเรียนสุาธ์ิ์ต

มหาว์ิทยาลััยพะเยา

นางจารุวิรรณ  โปัษย์านนท์
ผู้ช่วิยอธ์ิ์การบดี

ผศ. ดร.นำ�าเง์น  จันทรมณ่
ผู้ช่วิยอธ์ิ์การบดี

ดร.สมบ่รณ์  ฟ่เต็มวิงศ์
ผู้ช่วิยอธ์ิ์การบดี

ผศ.อังค์ณา  ปัานเท่อก
ผู้ช่วิยอธ์ิ์การบดี

นาย์แพทย์์สรวิ์ศ  บุญญฐ่
ผู้ช่วิยอธ์ิ์การบดี
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นวัิตกรรม
เพื�อคิวิามเข้มแข็ง

ของชุมชน

  ในปัี 2564 มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา ก้าวิเข้าส่ �ปัี 12 อย�างสมบ่ร้ณ์์แบบ 

เกิด้ศ่นย์การ้เร่้ยนร้่้ต�าง ๆ   เพ่ื่�อพัื่ฒนาการ้เร่้ยนร้่้อย�างยั�งย่น แลัะตอบโจึทย์กับสังคม

ได้้อย�างชัุด้เจึน

1. สุถาบันนวัิตกรรมแลัะถ่ายทอดเทคิโนโลัยี            
มหาว์ิทยาลััยพะเยา
	 สู่�งเสู่ร้ิมแลัะข้ับเค์ลั่ �อน์ให้มหาวิิทยาลััยบร้ร้ลัุพัน์ธก้ิจึแลัะยุทธศาสู่ตร้์	

ด้้าน์ก้าร้สู่ร้้างงาน์วิิจัึยแลัะน์วัิตก้ร้ร้มสู่่�ปีร้ะโยชุน์์เชิุงพาณิชุย์	แลัะยุทธศาสู่ตร์้ด้้าน์ก้าร้บริ้ก้าร้	

วิิชุาก้าร้ด้้วิยองค์์ค์วิามร้่้แลัะน์วิัตก้ร้ร้มเพ่�อค์วิามเข้้มแข้็งข้องชุุมชุน์	โด้ยเปี็น์ศ่น์ย์ก้ลัาง	

ก้าร้แลัก้เปีลั่�ยน์องค์์ค์วิามร้่้ด้้าน์วิิจึัยแลัะน์วิัตก้ร้ร้ม	สู่�งเสู่ร้ิมก้าร้ใชุ้ปีร้ะโยชุน์์ผู้ลังาน์วิิจึัย	

เชิุงพาณิชุย์	ก้าร้บริ้หาร้จัึด้ก้าร้ทรั้พย์สิู่น์ทางปัีญญา	ก้าร้สู่ร้้างผู้่้ปีร้ะก้อบก้าร้ใหม�	แลัะก้าร้ให้

บริ้ก้าร้ถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่สู่่�ภาค์อุตสู่าหก้ร้ร้มแลัะชุุมชุน์	โด้ยสู่ถาบัน์ฯ	ได้้จัึด้ทำาโค์ร้งก้าร้

ศ่น์ย์พัฒน์าผู้่้ปีร้ะก้อบก้าร้น์วิัตก้ร้ร้มแลัะถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่	อุทยาน์วิิทยาศาสู่ตร้์

มหาวิิทยาลััยพะเยา	แลัะข้อร้ับก้าร้สู่น์ับสู่น์ุน์งบปีร้ะมาณจึาก้ก้ร้ะทร้วิงก้าร้อุด้มศึก้ษา	

วิิทยาศาสู่ตร์้	วิิจัึยแลัะน์วัิตก้ร้ร้ม	เพ่�อพัฒน์าร้ะบบนิ์เวิศน์วัิตก้ร้ร้มแบบค์ร้บวิงจึร้ใน์พ่�น์ท่�

ภาค์เหน่์อตอน์บน์	ใน์ลััก้ษณะข้องศ่น์ย์ให้บริ้ก้าร้น์วัิตก้ร้ร้มแบบ	One	Stop	Service	ท่�จึะ

ทำาให้เกิ้ด้ก้าร้สู่ร้้างผู้่้ปีร้ะก้อบก้าร้ใหม�ท่�ใชุ้น์วัิตก้ร้ร้มใน์พ่�น์ท่�	แลัะชุ�วิยขั้บเค์ล่ั�อน์เศร้ษฐกิ้จึ

ข้องภาค์เหน่์อ

	 สู่ถาบัน์น์วัิตก้ร้ร้มแลัะถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่	สู่�งเสู่ริ้มก้าร้พัฒน์าน์วัิตก้ร้ร้มผู้�าน์ก้ลัไก้	

ก้าร้ทำางาน์ร้�วิมกั้บภาค์อุตสู่าหก้ร้ร้มแลัะชุุมชุน์ใน์พ่�น์ท่�	โด้ยพัฒน์าผู้ลิัตภัณฑ์์ย่พ่โปีร้ดั้ก้ส์ู่	

ซึึ่�งเป็ีน์ผู้ลิัตภัณฑ์์ท่�ม่งาน์วิิจัึยร้องรั้บ	 แลัะพัฒน์าชุ�องทางก้าร้ตลัาด้สิู่น์ค้์าน์วัิตก้ร้ร้ม	UP	

Inno	Shop	เพ่�อสู่�งเสู่ริ้มให้เกิ้ด้ก้าร้ก้ร้ะจึายร้ายได้้สู่่�ชุุมชุน์	แลัะสู่ร้้างเค์ร่้อข้�ายค์วิามร้�วิมม่อ

กั้บหน์�วิยงาน์ภาค์รั้ฐแลัะองค์์ก้ร้ภาค์เอก้ชุน์	เพ่�อให้เกิ้ด้ก้าร้บ่ร้ณาก้าร้ทำางาน์ร้�วิมกั้น์แลัะ

เกิ้ด้ก้าร้พัฒน์าพ่�น์ท่�อย�างมั�น์ค์งแลัะยั�งย่น์

2. โรงพยาบาลัมหาว์ิทยาลััยพะเยา
	 เปี็น์สู่ถาน์พยาบาลัใน์ลั้าน์น์าตะวิัน์ออก้	ท่�ให้ก้าร้บร้ิก้าร้ด้้าน์สุู่ข้ภาพ	ทั�งใน์ด้้าน์

ก้าร้สู่�งเสู่ริ้มสุู่ข้ภาพ	ก้าร้ป้ีองกั้น์	ก้าร้รั้ก้ษา	ก้าร้ฟ้ื้�น์ฟ่ื้สูุ่ข้ภาพ	ร้วิมทั�งด้้าน์ก้าร้สู่าธาร้ณสูุ่ข้

แก้�ปีร้ะชุาชุน์ทั�วิไปี	แลัะเจึ้าหน์้าท่�	ข้องรั้ฐทุก้ปีร้ะเภท	ทั�งน่์�	ค์ร้อบค์ลุัมทั�งก้าร้แพทย์แผู้น์

ปัีจึจุึบัน์แลัะก้าร้แพทย์	 แผู้น์ตะวัิน์ออก้	 โด้ยแพทย์ผู้่้เชุ่�ยวิชุาญแลัะม่เค์ร่้�องม่อท่�ทัน์สู่มัย	

พร้้อมเป็ีน์แหลั�งฝึึก้ปีฏิิบัติงาน์ข้องนิ์สิู่ตทางวิิทยาศาสู่ตร์้สุู่ข้ภาพชัุ�น์ค์ลิันิ์ก้	แลัะนิ์สิู่ตสู่าข้าอ่�น์	ๆ	

ปรัชญา
ปีญฺฺญาชุ่ว่ิ	เสู่ฏิฐชุ่ว่ิ	น์าม	(ปัีญญาชุ่ว่ิ	เสู่ฏิฐะชุ่ว่ิ	น์าม)

“ด้ำาร้งชุ่วิิตด้้วิยปัีญญาปีร้ะเสู่ริ้ฐท่�สุู่ด้”

(	A	Life	of	Wisdom	Is	the	Most	Wondrous	of	All	)

ปณ์ธิ์าน
ปัีญญาเพ่�อค์วิามเข้้มแข็้งข้องชุุมชุน์

(	Wisdom	for	Community	Empowerment	)

ว์ิสัุยทัศน์ (Vision)
มหาวิิทยาลััยสู่ร้้างปัีญญา	เพ่�อน์วัิตก้ร้ร้มชุุมชุน์	สู่่�สู่าก้ลั	

(University	for	Community	Innovation	with	International	

Standard) 

	 ใน์วัิน์ท่�	12	ก้ร้ก้ฎาค์ม	พ.ศ.	2553	พร้ะบาทสู่มเด็้จึ

พร้ะบร้มชุน์ก้าธิเบศร้	มหาภ่ม ิพลัอดุ้ลัยเด้ชุมหาร้าชุ	

บร้มน์าถบพิตร้	ได้้ม่พร้ะบร้มร้าชุโองก้าร้โปีร้ด้เก้ล้ัาฯ	ให้ตร้า

พร้ะร้าชุบัญญัติ	 มหาวิิทยาลััยพะเยา	พ.ศ.	 2553	ข้ึ �น์	

แลัะปีร้ะก้าศใน์ร้าชุกิ้จึจึานุ์เบก้ษาเม่�อวัิน์ท่�	 16	 ก้ร้ก้ฎาค์ม	

พ.ศ.	2553	ให้เป็ีน์มหาวิิทยาลััยพะเยา	แลัะแยก้ตัวิออก้จึาก้

มหาวิิทยาลััยน์เร้ศวิร้เป็ีน์มหาวิิทยาลััยเอก้เทศนั์บตั�งแต�นั์�น์

เปี็น์ต้น์มา		ปีัจึจึุบัน์มหาวิิทยาลััยพะเยาก้�อตั�งมาแลั้วิ	11	ปีี	

อย่�ใน์พ่�น์ท่�ตำาบลัแม�ก้า	อำาเภอเม่องพะเยา	จึังหวิัด้พะเยา	

ม่พ่�น์ท่�ปีร้ะมาณ	5,700	ไร้�	
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ข้องมหาวิิทยาลััย	สู่นั์บสู่นุ์น์งาน์วิิจัึย	เพ่�อสู่ร้้างองค์์ค์วิามร้่้	น์วัิตก้ร้ร้มก้าร้

ปีร้ะยุก้ต์	อัน์จึะเป็ีน์ปีร้ะโยชุน์์ต�อก้าร้แก้้ปัีญหาแลัะพัฒน์าคุ์ณภาพชุ่วิิตข้อง

ปีร้ะชุาชุน์แลัะสัู่งค์ม

	 ปัีจึจุึบัน์โร้งพยาบาลัมหาวิิทยาลััยพะเยาได้้จัึด้ตั�งเป็ีน์โร้งพยาบาลั

สู่น์าม	พร้้อมเป็ีน์ศ่น์ย์ฉ่ด้วัิค์ซ่ึ่น์สู่ำาหรั้บบุค์ลัาก้ร้	นิ์สิู่ต	แลัะปีร้ะชุาชุน์ทั�วิไปี

ตามค์ำาสัู่�งข้องก้ร้ะทร้วิงก้าร้อุด้มศึก้ษา	 วิิทยาศาสู่ตร์้	 วิิจัึยแลัะน์วัิตก้ร้ร้ม	

(อวิ.)	ให้มหาวิิทยาลััยใน์สัู่งกั้ด้	เปิีด้เป็ีน์โร้งพยาบาลัสู่น์าม	เพ่�อร้องรั้บผู้่้ป่ีวิย	

COVID-19	

3. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก์จูพอเพียง
มหาว์ิทยาลััยพะเยา
	 อย ่ �ภายใต ้ค์ณะเก้ษตร้ศาสู่ตร้ ์แลัะทร้ ัพยาก้ร้ธร้ร้มชุาต ิ	

บน์พ่�น์ท่�ก้วิ�า	150	ไร้�	เป็ีน์หน์�วิยงาน์ต้น์แบบท่�ได้้น้์อมน์ำาแน์วิทาง	ก้าร้เก้ษตร้

ทฤษฎ่ใหม�บน์วิิถ่ค์วิามพอเพ่ยงข้องใน์หลัวิง	รั้ชุก้าลัท่�	9	มาปีฏิิบัติอย�าง

เป็ีน์ร่้ปีธร้ร้ม	พร้้อมเปิีด้พ่�น์ท่�เพ่�อก้าร้ถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่	ฝึึก้ปีร้ะสู่บก้าร้ณ์	

แลัะศึก้ษาด้่งาน์ด้้าน์พัน์ธุ ์พ่ชุ	 เก้ษตร้ก้ร้ร้ม	ก้าร้ปีศุสู่ัตวิ์	ก้าร้แปีร้ร้่ปี

ผู้ลัิตภัณฑ์์	แลัะก้าร้ปีร้ะมง	แก้�น์ิสู่ิต	บุค์ลัาก้ร้ทั�งภายใน์แลัะภายน์อก้	

ร้วิมทั�งชุุมชุน์ท่�สู่น์ใจึได้้เข้้ามาศึก้ษาแลัะเร่้ยน์ร้่้

	 ปัีจึจุึบัน์ศ่น์ย์ก้าร้เร่้ยน์ร้่้เศร้ษฐกิ้จึพอเพ่ยงม่กิ้จึก้ร้ร้มภายใน์ศ่น์ย์ฯ

มาก้มาย	 อาทิ	 หลััก้สู่่ตร้ร้ะยะสัู่�น์	 Smart	 farming	 แลัะ	 Smart	 meat	

น์อก้จึาก้น่์�ยังม่กิ้จึก้ร้ร้มปีล่ัก้ข้้าวิ	เพ่�อน์ำาไปีบริ้จึาค์ให้กั้บพ่�น์ท่�ท่�ปีร้ะสู่บปัีญหา	

ใน์ชุ�วิงสู่ถาน์ก้าร้ณ์	COVID-19	เพ่�อเปี็น์ก้าร้ชุ�วิยบร้ร้เทาค์วิามเด้่อด้ร้้อน์	

แลัะลัด้ค์�าใชุ้จึ�ายภายใน์ค์รั้วิเร่้อน์

4. คิล์ัน์กกฎหมาย มหาว์ิทยาลััยพะเยา
	 จึัด้ตั �งเพ่ �อชุ�วิยเหลั่อปีร้ะชุาชุน์ท่�อย่ �ใน์พ่ �น์ท่ �จึังหวิัด้พะเยา	

ใน์ก้าร้สู่ร้้างค์วิามร้่ ้ค์วิามเข้้าใจึเก้่ �ยวิก้ับก้ฎหมาย	แลัะชุ�วิยแก้้ปีัญหา	

ท่�ปีร้ะชุาชุน์ถ่ก้เอาร้ัด้เอาเปีร้่ยบ	เสู่ร้ิมสู่ร้้างค์วิามยุติธร้ร้มให้บังเก้ิด้ข้ึ�น์	

แก้�สู่ังค์ม	 พัฒน์าค์วิามร้่้ทางก้ฎหมาย	 ทัก้ษะทางวิิชุาชุ่พให้ก้ับน์ิสู่ิต	

ค์ณะน์ิติศาสู่ตร้์มหาวิิทยาลััยพะเยาให้ม่ค์วิามเชุ่�ยวิชุาญแลัะเตร้่ยม	

ค์วิามพร้้อมใน์ก้าร้ปีร้ะก้อบอาชุ่พเพ่�อรั้บใชุ้ปีร้ะชุาชุน์

5. ศูนย์ให้คิำาปรึกษา มหาว์ิทยาลััยพะเยา
	 จึัด้ตั�งเพ่�อให้ค์ำาปีร้ึก้ษาสู่ำาหร้ับน์ิสู่ิตท่�ม่ปีัญหา	แลัะหาแน์วิทาง

หร่้อวิิธ่ก้าร้จัึด้ก้าร้ปัีญหา	ทั�งใน์เร่้�องข้องค์ร้อบค์รั้วิ	ก้าร้เร่้ยน์	หร่้อ	ภาวิะซึึ่มเศร้้า	

ทางก้องพัฒน์าคุ์ณภาพนิ์สิู่ตแลัะนิ์สิู่ตพิก้าร้	 ม่เจ้ึาหน้์าท่�ให้ค์ำาปีรึ้ก้ษาท่�ม่

ค์วิามเชุ่�ยวิชุาญทางด้้าน์จิึตวิิทยา	หร่้อ	(นั์ก้จิึตวิิทยา)	เพ่�อหาแน์วิทางก้าร้

ร้ัก้ษาแลัะด้ำาเน์ิน์ก้าร้ปีร้ะสู่าน์งาน์ก้ับหน์�วิยงาน์ท่�เก้่�ยวิข้้อง	เพ่�อให้น์ิสู่ิต	

ม่คุ์ณภาพชุ่วิิตท่�ด่้ขึ้�น์	แลัะ	ผู้�าน์พ้น์ปัีญหาไปีด้้วิยค์วิามเร่้ยบร้้อย

	 ปัีจึจุึบัน์ใน์ชุ�วิงสู่ถาก้าร้ณ์	COVID-19	น่์�ทางศ่น์ย์ศ่น์ย์ให้ค์ำาปีรึ้ก้ษา	

เปิีด้ให้บริ้ก้าร้แบบออน์ไลัน์์ใน์ทุก้วัิน์ทำาก้าร้	ร้ะหวิ�างเวิลัา	09:00	-	15:00	น์.	

ได้้ท่�เพจึ	ศ่น์ย์ให้ค์ำาปีร้ึก้ษามหาวิิทยาลััยพะเยา	โด้ยให้ค์ำาปีร้ึก้ษาด้้าน์

สุู่ข้ภาพจิึตกั้บนั์ก้จิึตวิิทยาโด้ยตร้ง

6.โคิรงการว์ิจัูยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้   
บนพื�นที�เทศบาลัเมืองพะเยาเพื�อการเรียนรู้ตลัอดชีว์ิต 
	 มหาวิิทยาลััยพะเยา	 โด้ยค์ณะศิลัปีศาสู่ตร้์	 ร้�วิมก้ับ	สู่ถาบัน์

น์วิัตก้ร้ร้มแลัะถ�ายทอด้เทค์โน์โลัย่	 ค์ณะสู่ถาปีัตยก้ร้ร้มศาสู่ตร้์แลัะ

ศิลัปีก้ร้ร้มศาสู่ตร์้	แลัะค์ณะพลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอม	ด้ำาเนิ์น์โค์ร้งก้าร้วิิจัึย

ก้าร้พัฒน์าเม่องแห�งก้าร้เร่้ยน์ร้่้บน์พ่�น์ท่�เทศบาลัเม่องพะเยาเพ่�อก้าร้เร่้ยน์ร้่้	

ตลัอด้ชุ่วิิต	(Phayao	Learning	City)	ซึึ่�งได้้รั้บก้าร้สู่นั์บสู่นุ์น์งบปีร้ะมาณจึาก้

หน์�วิยบริ้หาร้แลัะจัึด้ก้าร้ทุน์วิิจัึยแลัะน์วัิตก้ร้ร้มด้้าน์ก้าร้พัฒน์าร้ะดั้บพ่�น์ท่�	

(บพท.)	โค์ร้งก้าร้สู่ร้้างน์วัิตก้ร้ร้มก้าร้เร่้ยน์ร้่้ตลัอด้ชุ่วิิต	ผู้�าน์พ่�น์ท่�ก้าร้เร่้ยน์ร้่้

แลัะหลััก้สู่่ตร้ฝึึก้อบร้ม	UP	to	Upskill	/	Reskill	/	Newskill	ร้�วิมกั้บชุุมชุน์	

(สู่ามาร้ถน์ำามาเท่ยบโอน์หน์�วิยก้ิตแลัะสู่ามาร้ถเก้็บหน์�วิยก้ิตข้อง

มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้)	 เพ่�อให้ชุุมชุน์ม่ร้ายได้้แลัะค์วิามสุู่ข้ก้ายสู่บายใจึ	

ร้วิมถึงก้าร้เตร่้ยมค์วิามพร้้อมข้องเทศบาลัเม่องพะเยา	ใน์ก้าร้สู่มัค์ร้เข้้าเป็ีน์

สู่มาชิุก้เค์ร่้อข้�ายเม่องแห�งก้าร้เร่้ยน์ร้่้ข้องย่เน์สู่โก้	(The	UNESCO	Global	

Network	of	Learning	Cities	-	GNLC)
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ผ้่ชุ�วิย์ศาสตราจารย์์ ดร.สมค์์ด  จ่หว้ิา
คณ์บดีีคณ์ะสาธิารณ์สุข่ศาสตร์

การพัฒน์าตน์เอง
อย่างสมำ�าเสมอ

ก่อให้เกิดีการพัฒน์า
การเรียน์การสอน์ การวิิจัย

การบริการวิิชัาการ
ตลัอดีจน์การบริหาร
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	 ก้าร้บร้ิหาร้จึัด้ก้าร้ค์ณะสู่าธาร้ณสูุ่ข้ศาสู่ตร้์	มหาวิิยาลััยพะเยา	ได้้ปีร้ะก้าศจึัด้ตั�งค์ณะสู่าธาร้ณสูุ่ข้ศาสู่ตร้์	มหาวิิทยาลััยพะเยา	พ.ศ.	2563	

เม่�อวัิน์ท่�	1	มก้ร้าค์ม	พ.ศ.	2564	เป็ีน์ต้น์ไปี	ปีร้ะก้าศ	ณ	วัิน์ท่�	29	ธัน์วิาค์ม	พ.ศ.	2563	ค์ณะสู่าธาร้ณสุู่ข้ศาสู่ตร์้	ได้้น์ำาสู่าร้สู่น์เทศท่�สู่ำาคั์ญมาวิิเค์ร้าะห์

ปีร้ะเด้็น์ยุทธศาสู่ตร้์ก้าร้พัฒน์า	ปีร้ะจึำาปีีงบปีร้ะมาณ	พ.ศ.	2564	-	2568	 เพ่�อให้สู่อด้ค์ลั้องก้ับทิศทางก้าร้พัฒน์าปีร้ะเทศ	ม่ค์วิามเชุ่�อมโยงกั้บ	

แผู้น์ยุทธศาสู่ตร์้ก้าร้พัฒน์ามหาวิิทยาลััยพะเยา	โด้ยม่ปัีจึจัึยแห�งค์วิามสู่ำาเร็้จึ	ดั้งน่์�

1.		ก้าร้จัึด้ก้าร้เร่้ยน์ก้าร้สู่อน์	น์ำาปัีญหาเป็ีน์หลััก้ใน์ก้าร้เร่้ยน์ร้่้	(Problem-	based	learning)	แลัะใชุ้ชุุมชุน์เป็ีน์ฐาน์ก้าร้เร่้ยน์ร้่้	(Community-	based			

	 	learning)

2.	ใชุ้ค์วิามโด้ด้เด้�น์ใน์ก้าร้จัึด้แผู้น์ก้าร้ศึก้ษาแบบหลััก้สู่่ตร้ค์วิบร้ะดั้บปีริ้ญญาตร่้		2	ปีริ้ญญา	เป็ีน์ข้้อได้้เปีร่้ยบทางก้าร้ศึก้ษา

3.	ก้าร้จัึด้ก้าร้เร่้ยน์ก้าร้สู่อน์ท่�บ่ร้ณาก้าร้ใน์ศาสู่ตร์้สู่าธาร้ณสุู่ข้ศาสู่ตร์้แลัะแพทย์แผู้น์ตะวัิน์ออก้

4.	ผู้ลิัตงาน์วิิจัึยท่�ตอบสู่น์องต�อก้าร้พัฒน์าชุุมชุน์แลัะสัู่งค์ม	เพ่�อยก้ร้ะดั้บคุ์ณภาพชุ่วิิตสู่่�สู่าก้ลั

5.	ก้าร้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้แลัะก้าร้แก้้ไข้ปัีญหาเชิุงพ่�น์ท่�ใน์ลััก้ษณะบ่ร้ณาก้าร้ศาสู่ตร์้สู่หวิิชุาชุ่พ

6.	ก้าร้บริ้หาร้ด้้วิยหลััก้ธร้ร้มาภิบาลั	แลัะปีฏิิบัติตามก้ร้อบเก้ณฑ์์ก้าร้ด้ำาเนิ์น์งาน์ท่�เป็ีน์เลิัศ	EdPEx	

	 ใน์ก้าร้ก้้าวิเข้้าสู่่�	ปีีท่�	11	ข้องมหาวิิทยาลััยสู่ร้้างปัีญญา	เพ่�อน์วัิตก้ร้ร้มชุุมชุน์	สู่่�สู่าก้ลั	ค์ณะฯ	ม่ค์วิามเชุ่�อมั�น์ใน์ศัก้ยภาพข้องบุค์ลัาก้ร้ท่�ม่ก้าร้พัฒน์า

ตน์เองอย�างสู่มำ�าเสู่มอ	ก้�อให้เก้ิด้ก้าร้พัฒน์าก้าร้เร้่ยน์ก้าร้สู่อน์	ก้าร้วิิจึัย	ก้าร้บร้ิก้าร้วิิชุาก้าร้	ตลัอด้จึน์ก้าร้บร้ิหาร้	เพ่�อสู่น์ับสู่น์ุน์ก้าร้ด้ำาเน์ิน์งาน์	

ข้องมหาวิิทยาลััย	ให้ม่ค์วิามก้้าวิหน้์าแลัะทัน์ต�อสู่ภาวิก้าร้ณ์เปีล่ั�ยน์แปีลังข้องสัู่งค์ม	อัน์น์ำาไปีสู่่�ก้าร้เจึริ้ญเติบโตข้องมหาวิิทยาลััยพะเยาอย�างมั�น์ค์งต�อไปี	

 

 คณ์ะสาธาร้ณ์สุขศาสตร้์ ขอเปั็นส�วินหนึ�งในการ้ผลัักด้ันแลัะสนับสนุนยุทธศาสตร้์ ของมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา โด้ยจึะด้ำาเนินงาน 

ด้้วิยปัณิ์ธานมุ�งมั�น “ปััญญาเพ่ื่�อควิามเข้มแข็งของชุุมชุน (Wisdom for Community Empowerment)” 

ค์ณะสาธิ์ารณสุขศาสตร์ 
     กับ การก้าวิสู่ปีที� 12 ข่องมหาวิิทยาลััยพะเยา
     สร้างปัญญา เพ่�อน์วัิตกรรมชุัมชัน์สู่สากลั
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ค์ณะพลัังงานแลัะส์�งแวิดล้ัอม
 กับ การก้าวิสู่ปทีี� 12 ข่องมหาวิิทยาลััยพะเยา
 สร้างปญัญา เพ่�อน์วัิตกรรมชุัมชัน์สู่สากลั

	 น์ับจึาก้วิัน์สู่ถาปีน์ามหาวิิทยาลััยจึวิบจึน์ปีัจึจึุบัน์	มหาวิิทยาลััยพะเยาค์ร้บร้อบ	11	ปีี	อย�างเต็มภาค์ภ่ม	ิ

โด้ยทำาหน้์าท่�เป็ีน์มหาวิิทยาลััยสู่มบ่ร้ณ์แบบผู้ลิัตบัณฑิ์ตออก้ไปีรั้บใชุ้สัู่งค์มไทยแลัะวิางร้าก้ฐาน์สู่ำาคั์ญใน์ก้าร้พัฒน์า

ปีร้ะเทศชุาติแลัะสัู่งค์มอย�างต�อเน่์�อง	“ค์ณะพลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอม”	เป็ีน์อ่ก้หน์�วิยงาน์ท่�ม่สู่�วิน์ร้�วิมใน์ก้าร้ผู้ลิัตบัณฑิ์ต

แลัะพัฒน์ามหาวิิทยาลััยตลัอด้จึน์สู่ังค์ม	 โด้ยม่ปีณิธาน์มุ�งมั�น์ท่�จึะพัฒน์าให้เปี็น์องค์์ก้ร้ใน์ร้ะด้ับสู่าก้ลั	 เพ่�อพัฒน์า

บุค์ลัาก้ร้แลัะสู่ร้้างศัก้ยภาพใน์ก้าร้พัฒน์าสู่ังค์มแลัะเศร้ษฐก้ิจึชุุมชุน์	 ให้ม่สู่�วิน์ร้�วิมใน์ก้าร้แก้้ปีัญหาวิิก้ฤตเศร้ษฐก้ิจึ	

พลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอม	ข้องปีร้ะเทศไทยแลัะปีร้ะชุาค์มโลัก้

	 ภาร้กิ้จึด้้าน์ก้าร้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้	ถ่อเป็ีน์ภาร้กิ้จึหนึ์�งท่�โด้ด้เด้�น์ข้องค์ณะพลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอมน์อก้เหน่์อจึาก้

ภาร้กิ้จึหลััก้	โด้ยม่น์โยบายท่�จึะให้บุค์ลัาก้ร้โด้ยใชุ้องค์์ค์วิามร้่้ทางด้้าน์พลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอมเข้้าไปีให้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้

แบบม่สู่�วิน์ร้�วิมข้องหน์�วิยงาน์ภายน์อก้ทั�งภาค์ร้ัฐแลัะเอก้ชุน์	เปี็น์ก้าร้สู่ร้้างก้าร้เร้่ยน์ร้่้ตลัอด้ชุ่วิิต	ท่�สู่ร้้างเสู่ร้ิม

ค์วิามสัู่มพัน์ธ์อัน์ด่้แลัะเป็ีน์ท่�พึ�งทางวิิชุาก้าร้ข้องหน์�วิยงาน์ต�าง	ๆ 	ภายน์อก้กั้บมหาวิิทยาลััย	ตลัอด้ร้ะยะเวิลัาท่�ผู้�าน์มา

ค์ณะพลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอมได้้ด้ำาเนิ์น์โค์ร้งก้าร้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้ตามพัน์ธกิ้จึท่�หลัาก้หลัาย	อาทิ

 

•	ก้าร้ศึก้ษาแลัะจัึด้ทำาร้ายงาน์ก้าร้วิิเค์ร้าะห์ผู้ลัก้ร้ะทบสิู่�งแวิด้ล้ัอมโค์ร้งก้าร้ก้�อสู่ร้้างอาค์าร้ด้�าน์ชุายแด้น์ถาวิร้	

บ้าน์ฮวิก้	อำาเภอภ่ซึ่าง	จัึงหวัิด้พะเยา	

•	ก้าร้พัฒน์าร้ะบบจึำาลัองทางค์ณิตศาสู่ตร์้คุ์ณภาพอาก้าศ	บริ้เวิณพ่�น์ท่�ร้อบโร้งไฟื้ฟ้ื้าแม�เมาะ

•	ก้าร้ตร้วิจึสู่อบค์วิามใชุ้ได้้แลัะก้าร้ทวิน์สู่อบโค์ร้งก้าร้ลัด้ก้๊าซึ่เร้่อน์ก้ร้ะจึก้ภาค์สู่มัค์ร้ใน์ตามมาตร้ฐาน์	

ข้องปีร้ะเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program	:	T-VER)	ปีร้ะจึำาปีี	2563

•	ก้าร้จัึด้ทำาฉลัาก้ค์าร์้บอน์ฟุื้ตพริ้�น์ท์ข้องผู้ลิัตภัณฑ์์	OTOP	ร้ะดั้บห้าด้าวิข้องก้ลุั�มจัึงหวัิด้ภาค์เหน่์อตอน์บน์	2	

เพ่�อเพิ�มโอก้าสู่ก้าร้สู่�งออก้ตามมาตร้ฐาน์สู่าก้ลั

•	โค์ร้งก้าร้ท่�ปีรึ้ก้ษาค์วิบคุ์มงาน์ก้�อสู่ร้้างร้ะบบก้ำาจัึด้ข้ยะม่ลัฝึอย	ติด้เชุ่�อ	 เทศบาลัเม่องสุู่พร้ร้ณบุร่้	 จัึงหวัิด้

สุู่พร้ร้ณบุร่้	

•	ก้าร้ลัด้หมอก้ค์วัิน์ด้้วิยก้าร้จัึด้ก้าร้วัิสู่ดุ้เหล่ัอใชุ้จึาก้ก้าร้เก้ษตร้แลัะวัิสู่ดุ้เหล่ัอใชุ้จึาก้ชุุมชุน์เชิุงสู่ร้้างสู่ร้ร้ค์์

	 ข้้างต้น์เป็ีน์เพ่ยงตัวิอย�างโค์ร้งก้าร้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้ข้องค์ณะพลัังงาน์แลัะสิู่�งแวิด้ล้ัอม	โด้ยจึะเห็น์วิ�าก้าร้สู่นั์บสู่นุ์น์	

ให้ค์ณาจึาร้ย์ได้้ด้ำาเนิ์น์โค์ร้งก้าร้ฯ	น์อก้จึาก้เป็ีน์ก้าร้ด้ำาเนิ์น์ก้าร้ตามยุทธศาสู่ตร์้ด้้าน์ก้าร้บริ้ก้าร้วิิชุาก้าร้เพ่�อพัฒน์าชุุมชุน์	

สัู่งค์ม	แลัะปีร้ะเทศ	ข้องมหาวิิทยาลััยพะเยาท่�จึะสู่�งผู้ลัให้เกิ้ด้ก้าร้พัฒน์าทางด้้าน์เศร้ษฐกิ้จึข้องชุุมชุน์
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มุ่งมั�น์ที�จะพัฒน์าให้เป็น์องค์กร
ใน์ระดัีบสากลั เพ่�อพัฒน์าบุคลัากร
แลัะสร้างศักยภาพใน์การพัฒน์า
สังคมแลัะเศรษ์ฐกิจชุัมชัน์

รองศาสตราจารย์์ ดร.ต�อพงศ์  กร่ธิ์าชุาต์
คณ์บดีีคณ์ะพลัังงาน์แลัะสิ�งแวิดีล้ัอม
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 คิณะบร์หารธุิ์รก์จูแลัะน์เทศศาสุตร์ (School of Business and 
Communication Arts : BCA)	ม่ค์วิามมุ�งมั�น์ท่�จึะเป็ีน์องค์์ก้ร้วิิชุาก้าร้ชัุ�น์น์ำาท่�สู่ร้้าง
ค์วิามร้่้แลัะปัีญญา	เพ่�อสู่ร้้างบัณฑิ์ตท่�ม่ค์วิามเป็ีน์ผู้่้ปีร้ะก้อบก้าร้แลัะนั์ก้สู่่�อสู่าร้	ท่�เท�าทัน์

ต�อค์วิามเปีลั่�ยน์แปีลัง	แลัะพัฒน์างาน์วิิจึัยสู่่�น์วิัตก้ร้ร้มใน์ร้ะด้ับสู่าก้ลั	ตามแน์วิทาง	

ก้าร้พัฒน์า	ดั้งน่์�

การจัูดการเรียนรู้สูุ่การเปลีั�ยนแปลัง (Transformative Education)
	 เตร่้ยมค์น์แลัะเสู่ริ้มสู่ร้้างศัก้ยภาพค์น์	โด้ยผู้ลิัตบัณฑิ์ตท่�ม่คุ์ณภาพ	ม่สู่มร้ร้ถน์ะ

ตามมาตร้ฐาน์ก้าร้ศึก้ษาแลัะมาตร้ฐาน์วิิชุาชุ่พทัก้ษะใน์ศตวิร้ร้ษท่�	21	แลัะอุตสู่าหก้ร้ร้ม

อน์าค์ต	 (New	S-curve)	แลัะต้องพัฒน์าทรั้พยาก้ร้มนุ์ษย์ให้ได้้รั้บก้าร้พัฒน์าก้าร้เร่้ยน์ร้่้

ตลัอด้ชุ่วิิต	เพ่�อตอบสู่น์องต�อก้าร้จัึด้ก้าร้เร่้ยน์ร้่้สู่่�ก้าร้เปีล่ั�ยน์แปีลังแลัะตร้งค์วิามต้องก้าร้

ข้องตลัาด้แร้งงาน์	อ่ก้ทั�งต้องพัฒน์าอาจึาร้ย์ให้ม่ค์ุณภาพตามก้ร้อบมาตร้ฐาน์อาจึาร้ย	์

ม่ออาชุ่พ	มหาวิิทยาลััยพะเยา	UP-Professional	Standard	Frameworks	(UP-PSF)

การพัฒนาการว์ิจัูยสูุ่นวัิตกรรม (Research to Innovation)
	 พัฒน์าก้าร้วิิจัึยใน์ปัีจึจุึบัน์	ให้ม่คุ์ณภาพ	ตอบสู่น์องต�อค์วิามต้องก้าร้ข้องชุุมชุน์	

สู่ังค์ม	แลัะเศร้ษฐก้ิจึใน์เชุิงพาณิชุย์	ทั�งร้ะด้ับท้องถิ�น์แลัะร้ะด้ับปีร้ะเทศ	ให้ตอบสู่น์อง	

ต�อคุ์ณภาพชุ่วิิตข้องค์น์ใน์ชุุมชุน์ให้ด่้ขึ้�น์	ลัด้ค์วิามเหล่ั�อมลัำ�าทางสัู่งค์ม	ก้�อให้เกิ้ด้ค์วิามสู่ามาร้ถ	

ใน์ก้าร้แข้�งขั้น์	อ่ก้ทั�งยังเป็ีน์แหลั�งเร่้ยน์ร้่้	แลัะก้าร้ถ�ายทอด้องค์์ค์วิามร้่้สู่่�สัู่งค์ม	น์อก้จึาก้น่์�

ต้องพัฒน์า	สู่�งเสู่ร้ิมแลัะสู่น์ับสู่น์ุน์ก้าร้ทำาวิิจึัยข้องบุค์ลัาก้ร้ใน์ค์ณะฯ	ให้ม่ค์วิามสู่ามาร้ถ	

ใน์ก้าร้ด้ำาเนิ์น์ก้าร้วิิจัึย	 ทั�งปีริ้มาณแลัะคุ์ณภาพ	 แลัะเกิ้ด้นิ์เวิศวัิฒน์ธร้ร้มใน์ก้าร้ทำาวิิจัึย	

ตลัอด้จึน์ผู้ลััก้ดั้น์ให้บุค์ลัาก้ร้ม่ผู้ลังาน์เชิุงวิิชุาก้าร้ใน์ร้ะดั้บสู่าก้ลั

ผ้่ชุ�วิย์ศาสตราจารย์์ ดร.ปัระกอบศ์ร์  ภักด่พ์น์จ
คณ์บดีีคณ์ะบริหารธุิรกิจแลัะนิ์เทศศาสตร์

ค์ณะบร์หารธุิ์รก์จแลัะน์เทศศาสตร์ 
 กับ การก้าวิสู่ปีที� 12 ข่องมหาวิิทยาลััยพะเยา
 สร้างปญัญา เพ่�อน์วัิตกรรมชุัมชัน์สู่สากลั
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สถานท่�ต์ดต�อ 
 ศูน์ย์เรียน์รู้ส่�อชุัมชัน์ มหาวิิทยาลััยพะเยา
 อาคารเรียน์รวิมหลัังเก่า
 คณ์ะบริหารธุิรกิจแลัะนิ์เทศศาสตร์ มหาวิิทยาลััยพะเยา

  095 447 1842

  clmcup@gmail.com

  https://www.facebook.com/CMLCUP

พัฒนาค์น

พัฒนาส่�อ

การพัฒนาบร์การว์ิชาการเพื�อยกระดับคุิณภาพชีว์ิตของสัุงคิม
(Academic Services for Society)
	 ม่องค์์ค์วิามร้่้ทางด้้าน์ก้าร้บร้ิหาร้	ก้าร้จึัด้ก้าร้	ก้าร้ท�องเท่�ยวิ	ก้าร้ตลัาด้	

ก้าร้บัญชุ่	ก้าร้เงิน์	เศร้ษฐศาสู่ตร์้แลัะก้าร้สู่่�อสู่าร้	น์ำาไปีสู่่�ก้าร้ถ�ายทอด้องค์์ค์วิามร้่้

เทค์โน์โลัย่แลัะน์วิัตก้ร้ร้มให้ก้ับสู่ังค์มแลัะชุุมชุน์	เพ่�อให้เก้ิด้ค์ุณภาพชุ่วิิตท่�ด้่ข้ึ �น์	

ลัด้ค์วิามเหล่ั�อมลัำ�าทางสัู่งค์ม	แลัะเพิ�มค์วิามสู่ามาร้ถใน์ก้าร้แข้�งขั้น์

การบร์หารองค์ิกรสูุ่คิวิามเป็นเล์ัศ (Administrative Excellence)
	 ก้าร้บร้ิหาร้องค์์ก้ร้สู่่ �ค์วิามเปี็น์เลัิศแลัะยึด้มั �น์ใน์หลััก้ธร้ร้มาภิบาลั	

ก้าร้จึัด้ก้าร้สู่าร้สู่น์เทศ	 แลัะก้าร้จึัด้ก้าร้ค์วิามร้่ ้ภายใน์องค์์ก้ร้ต้องม่ค์ุณภาพ	

แลัะม่ค์วิามพร้้อมต�อก้าร้ใชุ้งาน์	ทัน์ต�อก้าร้เปีล่ั�ยน์แปีลังข้องสัู่งค์ม	อ่ก้ทั�งบุค์ลัาก้ร้

ต้องม่ค์วิามก้้าวิหน้์าใน์อาชุ่พ	ม่ค์วิามสุู่ข้แลัะคุ์ณภาพชุ่วิิตท่�ด่้ใน์ก้าร้ทำางาน์

 “สำาหร้ับการ้ก้าวิเข้าส่ � ปัีท่ � 12 ของมหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา 

เพื่่�อนวิัตกร้ร้มชุุมชุน ส่�สากลั คณ์ะฯ ม่ควิามเชุ่�อมั�นในศักยภาพื่ของบุคลัากร้ 

ท่�ม่การ้พัื่ฒนาตนเองอย�างสมำ�าเสมอ ก�อให้เกิด้การ้พัื่ฒนาการ้เร่้ยนการ้สอน 

การ้วิิจัึย การ้บริ้การ้วิิชุาการ้ ตลัอด้จึนการ้ทำานุบำารุ้งศิลัปัวัิฒนธร้ร้ม เพ่ื่�อสนับสนุน 

การ้ด้ำาเนินงานของมหาวิิทยาลััย ให้ม่ควิามก้าวิหน้าแลัะทันต�อสภาวิการ้ณ์์

เปัล่ั�ยนแปัลังของสังคม อันนำาไปัส่�การ้เจึริ้ญเติบโตของมหาวิิทยาลััยพื่ะเยา

อย�างมั�นคงต�อไปั”

สร้างบัณ์ฑิิตที�มี

ควิามเปน็์ผูู้้ประกอบการ

แลัะนั์กส่�อสารที�เท่าทัน์

ต่อควิามเปลีั�ยน์แปลัง

แลัะพัฒน์างาน์วิิจัย

สู่น์วัิตกรรมใน์ระดัีบสากลั
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 ว์ิทยาเขตเชียงราย มหาว์ิทยาลััยพะเยา ตั�งอยู่บนพื�นที� 16 ไร่ 
บร์เวิณศูนย์ราชการจัูงหวัิดเชียงราย บ้านฝั� งหม์�น ต.ร์มกก อ.เมือง 
จู.เชียงราย อยู่ใกล้ักับสุวินไม้งามอันเลืั�องชื�อแลัะแม่นำ�ากก ซึึ่�งเปน็แม่นำ�า
สุายหลัักของจัูงหวัิดเชียงราย การเด์นทางสุะดวิกโดยอยู่ห่างจูากสุนามบ์น 
นานาชาต์แม่ฟ้า้หลัวิงเชียงราย เพียง 3 ก์โลัเมตร แลัะห่างจูากตัวิเมือง
เชียงรายประมาณ 5 นาที

ว์ิทย์าเขตเชุ่ย์งราย์
มหาว์ิทย์าลััย์พะเย์า

TogeTher
We groW

ไปัด้วิย์กัน ไปัได้ไกลั

รองศาสตราจารย์์ ดร.ท์พย์์จันทร์  วิงศ์จันทร์ตา
ผูู้้อำาน์วิยการวิิทยาเข่ตเชีัยงราย มหาวิิทยาลััยพะเยา
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	 วิิสัู่ยทัศน์์ข้องวิิทยาเข้ตเชุ่ยงร้ายค่์อ	 เป็ีน์	GATEWAY	 เพ่�อก้าร้พัฒน์าทรั้พยาก้ร้

มนุ์ษย์	ชุุมชุน์	สัู่งค์มแลัะปีร้ะเทศชุาติ	แลัะม่พัน์ธกิ้จึหลััก้อย่�	5	ด้้าน์ค่์อ	1)	เพ่�อจัึด้ก้าร้ศึก้ษา	

สู่�งเสู่ริ้มแลัะพัฒน์าวิิชุาก้าร้	ก้าร้วิิจัึย	อบร้ม	สัู่มมน์า	2)	เพ่�อสู่ร้้างแลัะพัฒน์าองค์์ค์วิามร้่้

ใน์ร้ะด้ับสู่าก้ลั	 เพ่�อพัฒน์าชุุมชุน์สู่ังค์มแลัะปีร้ะเทศชุาติ	 3)	 เพ่�อให้บร้ิก้าร้ทางวิิชุาก้าร้	

ทำานุ์บำารุ้งศิลัปีวัิฒน์ธร้ร้มให้เหมาะสู่มกั้บก้าร้เปีล่ั�ยน์แปีลังทางสัู่งค์ม	เศร้ษฐกิ้จึ	ก้าร้เม่อง	

วิิทยาศาสู่ตร์้แลัะเทค์โน์โลัย่	 4)	 เพ่�อสู่�งเสู่ริ้มจึริ้ยธร้ร้มทางวิิชุาก้าร้	 ก้าร้ปีฏิิบัติงาน์ใน์หน้์าท่�	

แลัะสู่�วิน์บุค์ค์ลั	แลัะ	 5)	 เพ่�อสู่�งเสู่ริ้มแลัะพัฒน์าศัก้ยภาพข้องบุค์ลัาก้ร้	 ร้ะบบก้าร้บริ้หาร้

งาน์แลัะเทค์โน์โลัย่อย�างต�อเน่์�อง

	 ปีัจึจึุบัน์วิิทยาเข้ตเชุ่ยงร้ายเปีิด้ก้าร้เร้่ยน์ก้าร้สู่อน์	 เฉพาะวิัน์เสู่าร้์-อาทิตย์	 ใน์

ร้ะด้ับปีร้ิญญาโทหลััก้สู่่ตร้ก้าร้ศึก้ษามหาบัณฑ์ิต	(สู่าข้าวิิชุาบร้ิหาร้ก้าร้ศึก้ษา	สู่าข้าวิิชุา

หลััก้สู่่ตร้แลัะก้าร้สู่อน์)	 หลััก้สู่่ตร้บร้ิหาร้ธุร้ก้ิจึมหาบัณฑ์ิต	 แลัะปีร้ิญญาตร้่	 หลััก้สู่่ตร้	

ศิลัปีศาสู่ตร้บัณฑิ์ต	สู่าข้าวิิชุาพัฒน์าสัู่งค์ม	(โค์ร้งก้าร้พิเศษ)	แลัะม่หลััก้สู่่ตร้อบร้มร้ะยะสัู่�น์	

ท่�ตอบสู่น์องค์วิามต้องก้าร้ข้องผู้่้เร่้ยน์อ่ก้หลัายหลััก้สู่่ตร้	เพ่�อให้บร้ร้ลุัวิิสัู่ยทัศน์์แลัะพัน์ธกิ้จึ	

ท่�ม่อย่�	วิิทยาเข้ตเชุ่ยงร้ายได้้ให้ค์วิามสู่ำาค์ัญต�อก้าร้พัฒน์า	5	ด้้าน์	ค์่อ	1)	ก้าร้เตร้่ยม	

ค์วิามพร้้อมทรั้พยาก้ร้บุค์ค์ลัให้ทัน์ต�อก้าร้เปีล่ั�ยน์แปีลังข้องศตวิร้ร้ษท่�	21		2)	ก้าร้บริ้หาร้งาน์	

ท่�ม่ปีร้ะสิู่ทธิภาพ	ผู้�าน์ก้าร้ใชุ้	IT	ท่�ทัน์สู่มัยแลัะม่คุ์ณธร้ร้มแลัะค์วิามโปีร้�งใสู่ใน์ก้าร้ปีฏิิบัติงาน์	

ทุก้ร้ะด้ับ	 3)	 ก้าร้ปีร้ะชุาสู่ัมพัน์ธ์ท่�สู่ร้้างสู่ร้ร้ค์์แลัะค์ร้อบค์ลัุมทุก้มิติ	 ทั�ง	 Online	 Offline	

แลัะ	Onsite	4)	ก้าร้สู่ร้้างเค์ร้่อข้�ายก้ับหน์�วิยงาน์ภายน์อก้เพ่�อพัฒน์าชุุมชุน์ตามปีณิธาน์

ข้องมหาวิิทยาลััยพะเยา	ปีัญญาเพ่�อค์วิามเข้้มแข้็งข้องชุุมชุน์	แลัะ	5)	ก้าร้สู่ร้้างองค์์ก้ร้	

ท่�ได้้มาตร้ฐาน์สู่าก้ลั	 ซึึ่�งร้วิมถึงก้าร้สู่ร้้างเค์ร่้อข้�ายกั้บองค์์ก้ร้ใน์ร้ะดั้บสู่าก้ลั	 (International	

Networking)	 ก้าร้สู่ร้้าง	Mindset	 ข้องบุค์ลัาก้ร้ผู้�าน์ค์�านิ์ยม	 3	 ข้้อ	 ได้้แก้�	 ปัีญญาร้วิมหม่�	

(Collectivity)	ค์วิามร้ับผู้ิด้ชุอบ	(Responsibility)	ค์วิามเปี็น์มิตร้ต�อผู้่้อ่�น์แลัะสู่ิ�งแวิด้ลั้อม	

(Congeniality)		

	 ค์วิามก้้าวิหน้์าข้ององค์์ก้ร้	ขึ้�น์อย่�กั้บภาวิะผู้่้น์ำาแลัะก้าร้ร้วิมพลัังค์วิามร้่้	ค์วิามสู่ามาร้ถ	

ท่�แตก้ต�างข้องบุค์ลัาก้ร้ทุก้ค์น์เข้้าด้้วิยกั้น์	 ดั้งสู่โลัแก้น์ข้องวิิทยาเชุตเชุ่ยงร้ายท่�วิ�า	 ไปีด้้วิยกั้น์	

ไปีได้้ไก้ลั	(Together	We	Grow)	แลัะม่วิงล้ัอแห�งค์วิามก้้าวิหน้์า	(Wheel	of	Progress)	เป็ีน์

สัู่ญลััก้ษณ์ข้องก้าร้ร้วิมพลัังเพ่�อค์วิามสู่ำาเร็้จึตามวิิสัู่ยทัศน์์แลัะพัน์ธกิ้จึข้องวิิทยาเข้ต

เชุ่ยงร้าย	มหาวิิทยาลััยพะเยาต�อไปี

เปน็์ GATEWAY เพ่�อการพัฒน์า
ทรัพยากรมนุ์ษ์ย์ ชุัมชัน์ สังคม
แลัะประเทศชัาติ
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มุ�งมั�นพัฒนานักค์์ด
ผล์ัตนักนวัิตกร
เพ่�อสร้างสรรค์์นวัิตกรรม
จากชุุมชุนส่�สากลั
โรงเรียน์สาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา
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	 โร้งเร่้ยน์สู่าธิตมหาวิิทยาลััยพะเยาเป็ีน์สู่ถาน์ศึก้ษาขั้�น์พ่�น์ฐาน์ภายใต้ก้าร้ก้ำากั้บด่้แลั

ข้องมหาวิิทยาลััยพะเยา	ม่พัน์ธก้ิจึสู่ำาค์ัญใน์ก้าร้ผู้ลัิตน์ัก้เร้่ยน์ร้ะด้ับก้าร้ศึก้ษาข้ั�น์พ่�น์ฐาน์	

ตามหลััก้สู่่ตร้ข้องก้ร้ะทร้วิงศึก้ษาธิก้าร้	 โด้ยม่จึุด้เน์้น์ด้้าน์ก้าร้พัฒน์าทางวิิชุาก้าร้ตามแน์วิ

ศิลัปีวิิทยาศาสู่ตร์้	สู่�งเสู่ริ้มก้าร้เร่้ยน์ร้่้โด้ยก้ร้ะบวิน์ก้าร้วิิจัึย	 มุ�งสู่ร้้างองค์์ค์วิามร้่้แลัะน์วัิตก้ร้ร้ม	

ตลัอด้จึน์ก้าร้บ่ร้ณาก้าร้ก้าร้จึัด้เร้่ยน์ก้าร้สู่อน์แบบ	 Advanced	 Placement	 Program	 (AP)	

โด้ยเปิีด้โอก้าสู่ให้นั์ก้เร่้ยน์ได้้เร่้ยน์ร้่้แลัะเตร่้ยมค์วิามพร้้อมใน์ร้ายวิิชุาพ่�น์ฐาน์ข้องร้ะดั้บ

มหาวิิทยาลััย	 น์ับเปี็น์ค์วิามร้�วิมม่อทางวิิชุาก้าร้ก้ับวิิทยาลััยแลัะค์ณะต�าง	 ๆ	 ภายใน์

มหาวิิทยาลััยพะเยาอย�างเต็มศัก้ยภาพ	 ม่ก้าร้เผู้ยแพร้�องค์์ค์วิามร้่้	 น์วิัตก้ร้ร้ม	 งาน์วิิจึัย	

ทั�งภายใน์แลัะต�างปีร้ะเทศ	ร้วิมถึงก้าร้บร้ิก้าร้วิิชุาก้าร้แก้�ชุุมชุน์พร้้อมทั�งสู่ร้้างเค์ร้่อข้�าย

วิิชุาก้าร้ฐาน์ร้าก้	 ตลัอด้จึน์ก้าร้สู่�งเสู่ร้ิมทำาน์ุบำารุ้งศิลัปีวิัฒน์ธร้ร้มไทยแลัะภ่มิปีัญญาลั้าน์น์า	

สู่่�สู่าก้ลั

					 เจึตน์าร้มณ์ข้องโร้งเร่้ยน์สู่าธิตมหาวิิทยาลััยพะเยา	มุ�งมั�น์พัฒน์านั์ก้คิ์ด้	ผู้ลิัตนั์ก้น์วัิตก้ร้	

เพ่�อสู่ร้้างสู่ร้ร้ค์์น์วิัตก้ร้ร้มจึาก้ชุุมชุน์สู่่�สู่าก้ลั	สู่ร้้างเยาวิชุน์ให้ม่ค์วิามเปี็น์เลัิศทางวิิชุาก้าร้	

บน์ฐาน์ค์ิด้วิิทยาศาสู่ตร้์	 เทค์โน์โลัย่สู่มัยใหม�	 ค์ณิตศาสู่ตร้์	 เศร้ษฐศาสู่ตร้์	 ปีร้ะวิัติศาสู่ตร้	์

แลัะศิลัปีะ	 ม่สุู่น์ทร่้ยศาสู่ตร์้เป็ีน์พ่�น์ฐาน์ข้องก้าร้ด้ำาร้งชุ่วิิต	 ก้้าวิทัน์ต�อโลัก้น์วัิตก้ร้ร้มท่�ม่ค์วิาม

เปีลั่�ยน์แปีลังอย�างร้วิด้เร้็วิ	ทั�งน์่�โร้งเร้่ยน์สู่าธิตมหาวิิทยาลััยพะเยาได้้ปีร้ะสู่าน์ค์วิามร้�วิมม่อ

ก้ับโค์ร้งก้าร้	Asian	Herb	in	Space	(AHiS)	โด้ยค์วิามร้�วิมม่อร้ะหวิ�าง	NSTDA	-	สู่วิทชุ.	

แลัะองค์์ก้าร้สู่ำาร้วิจึอวิก้าศญ่�ปุ่ีน์	 หร่้อ	 JAPAN	 AEROSPACE	 EXPLORATION	 AGENCY	

(JAXA)	ข้องปีร้ะเทศญ่�ปีุ่น์	น์ำาน์ัก้เร้่ยน์เข้้าร้�วิมทำาก้าร้ทด้ลัองปีลั่ก้ต้น์โหร้ะพาบน์พ่�น์โลัก้	

สู่่ �อวิก้าศ	 เพ่ �อเปีร้่ยบเท่ยบผู้ลัก้าร้ปีลั่ก้ร้ะหวิ�างบน์พ่�น์โลัก้ท่�ม่แร้งโน์้มถ�วิงก้ับก้าร้ปีลั่ก้	

บน์สู่ถาน่์อวิก้าศน์าน์าชุาติใน์สู่ภาวิะแร้งโน้์มถ�วิงตำ�า	 ปีฎิบัติก้าร้ต�อยอด้ก้าร้วิิจัึยสู่่�ก้าร้ปีล่ัก้พ่ชุ	

บน์ด้าวิเค์ร้าะห์ด้วิงอ่�น์	 เพ่�อร้องร้ับก้าร้ตั�งถิ�น์ฐาน์ข้องมน์ุษย์น์อก้โลัก้ใน์อน์าค์ตแลัะอ่ก้	

หลัาก้หลัายโค์ร้งก้าร้ท่�สู่นั์บสู่นุ์น์สู่�งเสู่ริ้มก้าร้สู่ร้้างนั์ก้คิ์ด้	 ผู้ลิัตนั์ก้น์วัิตก้ร้	 ท่�สู่น์องต�อเจึตน์าร้มณ์	

ใน์ก้าร้จัึด้ก้าร้ศึก้ษาตามแน์วิน์โยบาย	 วิิสัู่ยทัศน์์แลัะพัน์ธกิ้จึข้องโร้งเร่้ยน์สู่าธิตมหาวิิทยาลััย

พะเยาท่�วิ�า	 “โร้งเร่้ยนต้นแบบพัื่ฒนานักคิด้ ผลิัตนักนวัิตกร้ เพ่ื่�อสร้้างสร้ร้ค์นวัิตกร้ร้ม

จึากชุุมชุนส่�สากลั”

รองศาสตราจารย์์ ดร.ปัร่ย์านันท์  แสนโภชุน์
ผูู้้อำาน์วิยการโรงเรียน์สาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา

มุ่งสร้างองค์ควิามรู้แลัะน์วัิตกรรม
ตลัอดีจน์การบูรณ์าการ
การจัดีเรียน์การสอน์ แบบ Advanced 
Placement Program (AP) 
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 มหาว์ิทยาลััยพะเยาต์ดอันดับที� 401-600 
ของโลัก จูากการจัูดอันดับของ THE Impact 
Rankings 2021 ด้วิยข้อมูลัเป้าหมายการพัฒนา
ที�ยั�งยืนของสุหประชาชาต์ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 5 SDGs จูาก 
17 SDGs แลัะอยู่ในอันดับที� 11 ของประเทศไทย 
จูาก 1,115 สุถาบันทั�วิโลัก 

 มหาว์ิทยาลััยพะเยา ได้ขยับจูาก อันดับที� 14 
ในปี 2020 สูุ่ อันดับที� 12 ของประเทศไทย ในการ 
จัูดอันดับแบบภาพรวิม Overall Rank ผ่านการจัูด
อันดับโลักของ Scimago Institution Rankings 
จูากประเทศสุเปน แลัะเป็น อันดับที� 770 ของ 
ระดับโลัก โดยมีเกณฑ์์การพ์จูารณาจูากตัวิชี�วัิด
สุามด้าน ได้แก่ ด้านงานว์ิจัูย (Research) ด้าน
นวัิตกรรม (Innovation) แลัะด้านสัุงคิม (Societal)
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 การจัูดอันดับมหาว์ิทยาลััยโลัก โดย Cyber-
metrics Lab คิรั�งนี�  มีมหาว์ิทยาลััย/สุถาบัน
อุดมศึกษาจูากประเทศต่างๆ ทั�วิโลัก ได้รับการ 
จัูดอันดับทั�งหมดประมาณ 30,000 แห่ง ปรากฏผลั 
ที�น่าสุนใจู ผ่านการจัูดอันดับของ Webometrics 
Ranking of World Universities หรือ “Ranking 
Web of World Universities” มหาว์ิทยาลััย/สุถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการจัูดอันดับใน 
Ranking Web of Universities July 2021 
Edition ทั�งหมด 194 แห่ง โดยมหาว์ิทยาลััยพะเยา
ได้รับการจัูดอันดับให้อยู่ในลัำาดับที� 18

 จูากการจัูดอันดับ UI Green Metric World 
University Ranking 2020 ของ มหาว์ิทยาลััยพะเยา
ได้คิะแนน 6,325 คิะแนน จูาก 10,000 คิะแนน ได้อันดับ
ที� 260 จูาก 922 มหาว์ิทยาลััยทั�วิโลัก แลัะอันดับที� 17 
จูาก 36 มหาว์ิทยาลััยในประเทศไทย โดยเป็นการ 
จัูดอันดับ โดยสุถาบันการศึกษาสีุเขียวิที�เป็นม์ตร 
กับส์ุ�งแวิดล้ัอมระดับโลัก

21



สนับสนุนโดย์
 สถูาบัน์น์วัิตกรรมแลัะถู่ายทอดีเทคโน์โลัยี
 มหาวิิทยาลััยพะเยา

            UP Inno Shop

            upiti@up.ac.th

เพราะงานว์ิจัย์
นำาทางให้เรา
มาร้่จักชุุมชุน

UP 
Inno 
Shop

22



ผลังานผ้่ส�งเข้าปัระกวิดโลัโก้
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