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มหาวิิทยาลััยพะเยาก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 12 ด้้วยวิิสััยทััศน์์ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรม
ชุุมชนสู่่�สากล” และผู้้�บริิหารที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ก้้าวไกล  จึึงทำำ�ให้้มหาวิิทยาลััยพะเยา มีีการเจริิญเติิบโตอย่่าง
ก้้าวกระโดด  พร้้อมสร้้างสรรค์์นวัตั กรรม นำำ�ไปพััฒนาชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และเป็็นที่ย�่ อมรัับในระดัับประเทศ
และระดัับสากลอย่่างชััดเจน
UP LIFE ฉบัับ 11 ปีี มหาวิิทยาลััยพะเยา รวบรวมการพััฒนามหาวิิทยาลััยพะเยา ตลอดระยะเวลา
11 ปีีที่ผ่่�่ านมา เกิิดศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เช่่น สถาบัันนวัตั กรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีมหาวิิทยาลััยพะเยา
โรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยพะเยา  ศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงมหาวิิทยาลััยพะเยา และการเข้้าสู่่�การ
จััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยระดัับโลก อาทิิ THE Impact Rankings 2021, Scimago Institutios Rankings (SIR)
2021, Webometrics Ranking of World Universities 2021 และ UI GreenMetric World Universities
Ranking 2021 จึึงทำำ�ให้้มหาวิิทยาลััยพะเยาพร้้อมรัับใช้้ชุุมชนและสัังคมอย่่างแท้้จริิง

ณรงค์์ วงค์์ไชย
บรรณาธิิการ
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คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
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คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์
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ผศ. ดร.สมคิิด จููหว้้า
คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์

รศ. ดร.ต่่อพงศ์์ กรีีธาชาติิ
คณบดีีคณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
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รองศาสตราจารย์์ ดร.ดิิเรก ธีีระภููธร			
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รศ. ดร.สุุภกร พงศบางโพธิ์์�
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา

คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
กัับ 11 ปีี มหาวิิทยาลััยพะเยา

ติิดตามข่่าวสารและข้้อมููลที่่�น่่าสนใจได้้ที่่�

PRUP.UNIVERSITY

11 ปีี มหาวิิทยาลััยพะเยา

ผศ. ดร.ประกอบศิิริิ ภัักดีีพิินิิจ
คณบดีีคณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์

รศ. ดร.ทิิพย์์จัันทร์์ วงศ์์จัันทร์์ตา
ผอ.วิิทยาเขตเชีียงราย มหาวิิทยาลััยพะเยา

รศ.ปรีียานัันท์์ แสนโภชน์์
ผอ.โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา

11 ปีี

มหาวิิทยาลััยพะเยา
มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา
เพื่่� อนวััตกรรมชุุมชน สู่่�สากล
มหาวิิทยาลััยพะเยาตั้้�งอยู่่�ในเขตภาคเหนืือตอนบนของประเทศไทย มีีภููมิิทััศน์์
ล้้อมรอบด้้วยธรรมชาติิที่่�สวยงาม และด้้วยวิิสััยทััศน์์ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา
เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน สู่่�สากล” มหาวิิทยาลััยพะเยา จะเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ในระดัับชาติิและนานาชาติิ ผลิิตกำำ�ลัังคนที่่มีีคุ
� ุณภาพและมีีมาตรฐาน วิิจัยั และนวััตกรรม
รัักษาและส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น  พร้้อมร่่วมมืือและสร้้างเครืือข่่ายกัับองค์์กร 
ภาครััฐและเอกชน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อชี้้�นำำ�  และสร้้างสรรค์์ปััญญา
เพื่่อ� ความเข้้มแข็็งและความยั่่ง� ยืืนของชุุมชน และสัังคม บริิหารจััดการด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล 
มีีระบบประกัันคุุ ณภาพ ประเมิินและตรวจสอบได้้ ในทุุกพัันธกิิจ 
ในปีี 2564 มหาวิิทยาลััยพะเยาครบรอบปีีที่่� 11 มุ่่�งสู่่�การเป็็นสถาบัันการศึึกษา
ทางวิิชาการและวิิชาชีีพชั้้�นสููง ที่่�พร้้อมด้้วยบุุคลากรที่่มีีศั
� ักยภาพ (Talent and Skilled
Human Resources) ผลิิตงานวิิจััยเป็็นรากฐานและกลไกในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
ประเทศ สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ นำำ�ไปสู่่�การถ่่ายทอดและพััฒนา โดยขัับเคลื่่�อน 
ผ่่านสถาบัันนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยพะเยา (University of
Phayao Innovation and Technology Transfer Institute : UPITI) ส่่งเสริิมและผลัักดััน
สู่่ � การเป็็ นมหาวิิ ทยาลัั ยวิิ จัั ยและนวัั ตกรรม เพื่่ � อความเข้้ มแข็็ งของชุุ มชน สัั งคม
และประเทศ พร้้อมกัับการบริิการวิิชาการเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี  และเป็็นที่่�พึ่่�งให้้
ชุุมชนและสัังคม ยกระดัับการศึึกษา สร้้างรายได้้ ส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี และบรรเทาปััญหา
ความเดืือดร้้อนของชุุมชนและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
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มุ่่�งสู่่�การเป็็นสถาบัันการศึึกษา
ทางวิิชาการและวิิชาชีีพชั้้�นสููง
ที่่�พร้้อมด้้วยบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
ผลิิตงานวิิจััยเป็็นรากฐานและกลไก
ในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศ

ก้้ า วต่่อไปของมหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา ยัั ง คงมุ่่� ง เน้้ น และขัั บ เคลื่่ � อ น 
การนำำ�งานวิิจััย นวััตกรรม และเทคโนโลยีี มาพััฒนาสู่่�ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์
การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนของสัังคม พร้้อมพััฒนาเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้� และพััฒนาผู้เ้� รีียน 
ให้้มีีความรู้้�ความสามารถ มีีมาตรฐานทางวิิชาการและวิิชาชีีพ รู้้�ทัันโลก ทัันเทคโนโลยีี 
มีีทัักษะที่่ต� อบสนองต่่อความต้้องการของตลาดแรงงาน มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้เข้้าสู่่�
การจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีีนี้้� จากการจััดอัันดัับของ
THE Impact Rankings 2021 อยู่่�ในอัันดัับ 401-600 ของโลก และอัันดัับที่่� 11
ของประเทศไทย จาก  1,115 สถาบัันทั่่ว� โลก นอกจากนี้้� จากการจััดอันดั
ั บั ของ
Scimago Institutions Rankings (SIR) 2021 มหาวิิทยาลััยพะเยาอยู่่�ในอัันดัับ 770
ของโลก และอยู่่ใ� นอัันดับั ที่่� 12 ของประเทศไทย จากการจััดอันดั
ั บั ของ Webometrics
Ranking of World Universities 2021 อยู่่�ในอัันดัับที่่� 18 ของประเทศไทย
และจากการจััดอัันดัับ ของ UI GreenMetric World University Rankings 2021
อยู่่�ในอัันดัับ 260 ของโลก และอยู่่�ในอัันดัับที่่� 17 ของประเทศไทย จาก 922
มหาวิิทยาลััยทั่่�วโลก
ปีีที่�่ 11 ของมหาวิิทยาลััยพะเยา จึึงเป็็นปีีที่ม�่ หาวิิทยาลััยพะเยา มุ่่�งสู่่�
การนำำ�งานวิิจัยั และนวััตกรรมมาขัับเคลื่่อ� นการพััฒนา เพื่่อ� สร้้างความเข้้มแข็็ง
ของชุุมชน ด้้วยวิิสััยทััศน์์ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน
สู่่ส� ากล” (University for Community Innovation with International Standard)

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุภกร พงศบางโพธิ์์�
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดี

รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย

ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ�

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ดร.ชัชวาล วงค์ชัย

รองอธิิการบดีีคุุณภาพนิิสิิต

รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยกฎหมายและทรััพย์์สิิน

รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยสิ่่�งแวดล้้อมและภููมิิทััศน์์

ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ศ. คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์
คณบดีีคณะเกษตรศาสตร์์
และทรััพยากรธรรมชาติิ
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รศ. ดร.ดิเรก ธีระภูธร

คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์

ดร.พรเทพ โรจนวสุ

รศ. ดร.พรรณรายรัตน์ ศรไี ชยรัตน์

คณบดีีคณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร

คณบดีีคณะนิิติิศาสตร์์

คณบดีีคณะพยาบาลศาสตร์์

คณบดีีคณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม

รศ. ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

ศ. นพ.สุกิจ พั นธุ์พิมานมาศ

รศ. ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

รศ.พรรณยุพา นพรัก

ผศ. ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

รศ. ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

ผศ. ดร.สุริศักดิ์ ประสานพั นธ์

รศ. ดร.ณัฐพงศ์ ดำ�รงวิริยะนุภาพ

ผศ. ดร.จิตติมา กาวีระ
คณบดีีคณะศิิลปศาสตร์์

รศ.จันทนี เพชรานนท์

คณบดีีคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
และศิิลปกรรมศาสตร์์

ผศ. ดร.ยุทธนา หมั่นดี

ผศ. ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดีีคณะรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

คณบดีีคณะบริิหารธุุรกิิจและ
นิิเทศศาสตร์์

คณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์

ผศ. ดร.สมคิด จูหว้า

คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์

คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์

คณบดีีคณะเภสััชศาสตร์์

คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์

คณบดีีคณะสหเวชศาสตร์์

คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์

รัักษาการแทนคณบดีีวิิทยาลััยการจััดการ

ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รศ. ดร.สมบัติ นพรัก

รศ. ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

ผศ. ดร.สันธิวัฒน์ พิ ทักษ์พล

รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผศ. ดร.น้ำำ��เงิิน จัันทรมณีี

รัักษาการแทนผู้้�อำำ�นวยการสถาบััน
นวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี

ผู้้�อํํานวยการโรงเรีียนสาธิิต
มหาวิิทยาลััยพะเยา

ดร.สมบูรณ์ ฟู เต็มวงศ์
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี

คณบดีีวิิทยาลััยการศึึกษา

ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาเขตเชีียงราย
มหาวิิทยาลััยพะเยา

ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี

ผศ.อังคณา ปานเทือก
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี

ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
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ในปีี 2564 มหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา ก้้ า วเข้้ า สู่่ � ปี ี 12 อย่่างสมบููรณ์์ แ บบ
เกิิดศููนย์์การเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้�อย่่างยั่่�งยืืน และตอบโจทย์์กัับสัังคม
ได้้อย่่างชััดเจน

นวััตกรรม
เพื่่� อความเข้้มแข็็ง
ของชุุมชน
ปรััชญา

ปญฺฺญาชีีวีี เสฏฐชีีวีี นาม (ปััญญาชีีวีี เสฏฐะชีีวีี นาม)
“ดำำ�รงชีีวิิตด้้วยปััญญาประเสริิฐที่่สุ� ุด”
( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All )

ปณิิธาน

ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน
( Wisdom for Community Empowerment )

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน สู่่ส� ากล 
(University for Community Innovation with International
Standard)

ในวัันที่่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิ เ บศร  มหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิิตร ได้้มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ ให้้ตรา
พระราชบัั ญ ญัั ติ ิ มหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้้� น 
และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 ให้้เป็็นมหาวิิทยาลััยพะเยา และแยกตััวออกจาก
มหาวิิทยาลััยนเรศวรเป็็นมหาวิิทยาลััยเอกเทศนัับตั้้�งแต่่นั้้�น
เป็็นต้้นมา  ปััจจุุบัันมหาวิิทยาลััยพะเยาก่่อตั้้�งมาแล้้ว 11 ปีี
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลแม่่กา อำำ�เภอเมืืองพะเยา จัังหวััดพะเยา
มีีพื้้�นที่่�ประมาณ 5,700 ไร่่ 
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1. สถาบัันนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
มหาวิท
ิ ยาลััยพะเยา
ส่่งเสริิ ม และขัั บ เคลื่่ � อ นให้้ ม หาวิิ ท ยาลัั ย บรรลุุ พั ั น ธกิิ จ และยุุ ท ธศาสตร์์
ด้้านการสร้้างงานวิิจัยั และนวััตกรรมสู่่ปร
� ะโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ และยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการบริิการ 
วิิชาการด้้วยองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมเพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน โดยเป็็นศููนย์์กลาง
การแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ด้้านวิิจััยและนวััตกรรม ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ผลงานวิิจััย
เชิิงพาณิิชย์ ก
์ ารบริิหารจััดการทรััพย์์สินิ ทางปััญญา การสร้้างผู้้�ประกอบการใหม่่ และการให้้
บริิการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีสู่่�ภาคอุุตสาหกรรมและชุุมชน โดยสถาบัันฯ ได้้จััดทำำ�โครงการ
ศููนย์์พััฒนาผู้้�ประกอบการนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี อุุทยานวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยพะเยา และขอรัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากกระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม เพื่่�อพััฒนาระบบนิิเวศนวััตกรรมแบบครบวงจรในพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือตอนบน ในลัักษณะของศููนย์์ให้้บริิการนวััตกรรมแบบ One Stop Service ที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างผู้้�ประกอบการใหม่่ที่่�ใช้้นวััตกรรมในพื้้�นที่่� และช่่วยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
ของภาคเหนืือ
สถาบัันนวัตั กรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี ส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรมผ่่านกลไก 
การทำำ�งานร่่วมกัับภาคอุุตสาหกรรมและชุุมชนในพื้้�นที่่� โดยพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ยููพีีโปรดัักส์์
ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีงานวิิจััยรองรัับ และพััฒนาช่่องทางการตลาดสิินค้้านวััตกรรม UP
Inno Shop เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน และสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานภาครััฐและองค์์กรภาคเอกชน เพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันและ
เกิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
2. โรงพยาบาลมหาวิท
ิ ยาลััยพะเยา
เป็็นสถานพยาบาลในล้้านนาตะวัันออก ที่่�ให้้การบริิการด้้านสุุขภาพ ทั้้�งในด้้าน
การส่่งเสริิมสุุขภาพ การป้้องกััน การรัักษา การฟื้้นฟููสุ
� ุขภาพ รวมทั้้�งด้้านการสาธารณสุุข
แก่่ประชาชนทั่่�วไป และเจ้้าหน้้าที่่� ของรััฐทุุกประเภท ทั้้�งนี้้� ครอบคลุุมทั้้�งการแพทย์์แผน
ปััจจุบัุ นั และการแพทย์์ แผนตะวัันออก  โดยแพทย์์ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญและมีีเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััย
พร้้อมเป็็นแหล่่งฝึึกปฏิิบัติั งิ านของนิิสิติ ทางวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพชั้้นคลิ
� นิิ ก 
ิ และนิิสิติ สาขาอื่่น 
� ๆ

ของมหาวิิทยาลััย สนัับสนุุนงานวิิจััย เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้� นวััตกรรมการ
ประยุุกต์์ อันจ
ั ะเป็็นประโยชน์์ต่่อการแก้้ปััญหาและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนและสัังคม

คณะนิิติิศาสตร์์มหาวิิ ทยาลััยพะเยาให้้มีีความเชี่่�ยวชาญและเตรีียม
ความพร้้อมในการประกอบอาชีีพเพื่่�อรัับใช้้ประชาชน

ปััจจุุบันั โรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยพะเยาได้้จััดตั้้�งเป็็นโรงพยาบาล
สนาม พร้้อมเป็็นศููนย์ฉีีดวั
์ ัคซีีนสำ�ำ หรัับบุุคลากร นิิสิิต และประชาชนทั่่�วไป
ตามคำำ�สั่่�งของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
(อว.) ให้้มหาวิิทยาลััยในสัังกััด เปิิดเป็็นโรงพยาบาลสนาม เพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วย
COVID-19

5. ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษา มหาวิิทยาลััยพะเยา
จััดตั้้�งเพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาสำำ�หรัับนิิสิิตที่่�มีีปััญหา และหาแนวทาง
หรืือวิิธีีการจััดการปััญหา ทั้้�งในเรื่อ�่ งของครอบครััว การเรีียน หรืือ ภาวะซึึมเศร้้า
ทางกองพััฒนาคุุณภาพนิิสิิตและนิิสิิตพิิการ มีีเจ้้าหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญทางด้้านจิิตวิิทยา หรืือ (นัักจิิตวิิทยา) เพื่่�อหาแนวทางการ
รัักษาและดำำ�เนิินการประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้นิิสิิต
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น และ ผ่่านพ้้นปััญหาไปด้้วยความเรีียบร้้อย

3. ศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีี ยง
มหาวิิทยาลััยพะเยา
อยู่่ � ภ ายใต้้ ค ณะเกษตรศาสตร์์ แ ละทรัั พ ยากรธรรมชาติิ
บนพื้้�นที่่�กว่่า 150 ไร่่ เป็็นหน่่วยงานต้้นแบบที่่�ได้้น้้อมนำำ�แนวทาง การเกษตร
ทฤษฎีีใหม่่บนวิิถีีความพอเพีียงของในหลวง รััชกาลที่่� 9 มาปฏิิบัติั ิอย่่าง
เป็็นรููปธรรม พร้้อมเปิิดพื้้�นที่่�เพื่่�อการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี ฝึึกประสบการณ์์
และศึึ กษาดููงานด้้ านพัั นธุ์์�พืืช  เกษตรกรรม การปศุุ สัั ตว์์  การแปรรููป
ผลิิตภััณฑ์์ และการประมง แก่่นิิสิิต บุุคลากรทั้้�งภายในและภายนอก 
รวมทั้้�งชุุมชนที่่สน
� ใจได้้เข้้ามาศึึกษาและเรีียนรู้้�
ปััจจุบัุ ันศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงมีีกิิจกรรมภายในศููนย์์ฯ
มากมาย อาทิิ หลัักสููตรระยะสั้้�น  Smart farming และ Smart meat
นอกจากนี้้�ยังั มีีกิิจกรรมปลููกข้้าว เพื่่อ� นำำ�ไปบริิจาคให้้กับั พื้้�นที่ที่�่ ปร
�่ ะสบปััญหา
ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 เพื่่�อเป็็นการช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อน 
และลดค่่าใช้้จ่่ายภายในครััวเรืือน
4. คลิินิิกกฎหมาย มหาวิิทยาลััยพะเยา
จัั ดตั้้ � ง เพื่่ � อ ช่่วยเหลืือประชาชนที่่ � อ ยู่่ � ใ นพื้้� นที่่ � จัั ง หวัั ด พะเยา
ในการสร้้ างความรู้้�ความเข้้ าใจเกี่่ � ยวกัั บกฎหมาย และช่่วยแก้้ ปัั ญหา
ที่่�ประชาชนถููกเอารััดเอาเปรีียบ เสริิมสร้้างความยุุติิธรรมให้้บัังเกิิดขึ้้�น 
แก่่สัังคม พััฒนาความรู้้�ทางกฎหมาย ทัักษะทางวิิชาชีีพให้้กัับนิิสิิต

ปััจจุุบัันในช่่วงสถาการณ์์ COVID-19 นี้้�ทางศููนย์์ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึกึ ษา
เปิิดให้้บริิการแบบออนไลน์์ในทุุกวันทำ
ั �ก
ำ าร ระหว่่างเวลา 09:00 - 15:00 น.
ได้้ที่่�เพจ ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษามหาวิิทยาลััยพะเยา โดยให้้คำำ�ปรึึกษาด้้าน
สุุขภาพจิิตกัับนัักจิิตวิิทยาโดยตรง
6.โครงการวิิจััยการพัั ฒนาเมืืองแห่่งการเรีียนรู้้�
บนพื้้�นที่่�เทศบาลเมืืองพะเยาเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิต
ิ
มหาวิิทยาลััยพะเยา โดยคณะศิิลปศาสตร์์ ร่่วมกัับ สถาบััน
นวัั ตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ และ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ และคณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ดำำ�เนิินโครงการวิิจััย
การพััฒนาเมืืองแห่่งการเรีียนรู้้�บนพื้้�นที่เ�่ ทศบาลเมืืองพะเยาเพื่่อ� การเรีียนรู้้� 
ตลอดชีีวิิต (Phayao Learning City) ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจาก
หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการพััฒนาระดัับพื้้�นที่่�
(บพท.) โครงการสร้้างนวััตกรรมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ผ่่านพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�
และหลัักสููตรฝึึกอบรม UP to Upskill / Reskill / Newskill ร่่วมกัับชุุมชน 
(สามารถนำำ� มาเทีียบโอนหน่่วยกิิ ต และสามารถเก็็ บ หน่่วยกิิ ต ของ
มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้) เพื่่�อให้้ชุุมชนมีีรายได้้และความสุุขกายสบายใจ 
รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมของเทศบาลเมืืองพะเยา ในการสมััครเข้้าเป็็น
สมาชิิกเครืือข่่ายเมืืองแห่่งการเรีียนรู้้�ของยููเนสโก (The UNESCO Global
Network of Learning Cities - GNLC)
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การพััฒนาตนเอง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ก่่อให้้เกิิดการพัั ฒนา
การเรีียนการสอน การวิิจััย
การบริิการวิิชาการ
ตลอดจนการบริิหาร

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สมคิิด จููหว้้า
คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์
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คณะสาธารณสุุขศาสตร์์

กัับ การก้้าวสู่่�ปีีที่่� 12 ของมหาวิิทยาลััยพะเยา
สร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชนสู่่�สากล

การบริิหารจััดการคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิยาลััยพะเยา ได้้ประกาศจััดตั้้�งคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา พ.ศ. 2563
เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็็นต้้นไป ประกาศ ณ วัันที่่� 29 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ ได้้นำำ�สารสนเทศที่่�สำำ�คััญมาวิิเคราะห์์
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์การพััฒนา ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาประเทศ มีีความเชื่่�อมโยงกัับ
แผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนามหาวิิทยาลััยพะเยา โดยมีีปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ ดัังนี้้�
1. การจััดการเรีียนการสอน นำำ�ปััญหาเป็็นหลัักในการเรีียนรู้้� (Problem- based learning) และใช้้ชุุมชนเป็็นฐานการเรีียนรู้้� (Community- based   
learning)
2. ใช้้ความโดดเด่่นในการจััดแผนการศึึกษาแบบหลัักสููตรควบระดัับปริิญญาตรีี  2 ปริิญญา เป็็นข้้อได้้เปรีียบทางการศึึกษา
3. การจััดการเรีียนการสอนที่่�บููรณาการในศาสตร์์สาธารณสุุขศาสตร์์และแพทย์์แผนตะวัันออก
4. ผลิิตงานวิิจััยที่่�ตอบสนองต่่อการพััฒนาชุุมชนและสัังคม เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตสู่่�สากล
5. การบริิการวิิชาการและการแก้้ไขปััญหาเชิิงพื้้�นที่่�ในลัักษณะบููรณาการศาสตร์์สหวิิชาชีีพ
6. การบริิหารด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล และปฏิิบััติิตามกรอบเกณฑ์์การดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ EdPEx
ในการก้้าวเข้้าสู่่� ปีีที่�่ 11 ของมหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่อ� นวััตกรรมชุุมชน สู่่ส� ากล คณะฯ มีีความเชื่่อ� มั่่น� ในศัักยภาพของบุุคลากรที่่มีีก
� ารพััฒนา
ตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาการเรีียนการสอน การวิิจััย การบริิการวิิชาการ ตลอดจนการบริิหาร เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน 
ของมหาวิิทยาลััย ให้้มีีความก้้าวหน้้าและทัันต่่อสภาวการณ์์เปลี่่�ยนแปลงของสัังคม อัันนำ�ำ ไปสู่่�การเจริิญเติิบโตของมหาวิิทยาลััยพะเยาอย่่างมั่่�นคงต่่อไป 
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ ขอเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการผลัักดัันและสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ ของมหาวิิทยาลััยพะเยา โดยจะดำำ�เนิินงาน
ด้้วยปณิิธานมุ่่�งมั่่�น “ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน (Wisdom for Community Empowerment)”
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คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม

	กัับ การก้้าวสู่่�ปีีที่่� 12 ของมหาวิิทยาลััยพะเยา
สร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชนสู่่�สากล
นัับจากวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยจวบจนปััจจุุบััน  มหาวิิทยาลััยพะเยาครบรอบ 11 ปีี อย่่างเต็็มภาคภููมิิ
โดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นมหาวิิทยาลััยสมบููรณ์์แบบผลิิตบััณฑิิตออกไปรัับใช้้สัังคมไทยและวางรากฐานสำำ�คััญในการพััฒนา
ประเทศชาติิและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง “คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม” เป็็นอีีกหน่่วยงานที่่มีีส่่วนร่่ว
�
มในการผลิิตบััณฑิิต
และพััฒนามหาวิิทยาลััยตลอดจนสัังคม โดยมีีปณิิธานมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาให้้เป็็นองค์์กรในระดัับสากล  เพื่่�อพััฒนา
บุุคลากรและสร้้างศัักยภาพในการพััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิจชุุมชน  ให้้มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ปััญหาวิิกฤตเศรษฐกิิจ 
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ของประเทศไทยและประชาคมโลก
ภารกิิจด้้านการบริิการวิิชาการ ถืือเป็็นภารกิิจหนึ่่�งที่่�โดดเด่่นของคณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมนอกเหนืือจาก
ภารกิิจหลััก  โดยมีีนโยบายที่่�จะให้้บุคล
ุ ากรโดยใช้้องค์์ความรู้้�ทางด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปให้้บริิการวิิชาการ
แบบมีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานภายนอกทั้้�งภาครััฐและเอกชน เป็็นการสร้้างการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ที่่�สร้้างเสริิม
ความสััมพัันธ์์อัันดีีและเป็็นที่่�พึ่่�งทางวิิชาการของหน่่วยงานต่่าง ๆ ภายนอกกัับมหาวิิทยาลััย ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ดำำ�เนิินโครงการบริิการวิิชาการตามพัันธกิิจที่่�หลากหลาย อาทิิ
• การศึึกษาและจััดทำ�ร
ำ ายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมโครงการก่่อสร้้างอาคารด่่านชายแดนถาวร 
บ้้านฮวก อำำ�เภอภููซาง จัังหวััดพะเยา
• การพััฒนาระบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์คุุณภาพอากาศ บริิเวณพื้้�นที่่�รอบโรงไฟฟ้้าแม่่เมาะ
• การตรวจสอบความใช้้ได้้และการทวนสอบโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครในตามมาตรฐาน 
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ประจำำ�ปีี 2563
• การจััดทำำ�ฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ OTOP ระดัับห้้าดาวของกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 2
เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสการส่่งออกตามมาตรฐานสากล
• โครงการที่่ปรึ
� ึกษาควบคุุมงานก่่อสร้้างระบบกำำ�จััดขยะมููลฝอย ติิดเชื้้�อ เทศบาลเมืืองสุุพรรณบุุรีี จัังหวััด
สุุพรรณบุุรีี 
• การลดหมอกควัันด้้วยการจััดการวััสดุุเหลืือใช้้จากการเกษตรและวััสดุุเหลืือใช้้จากชุุมชนเชิิงสร้้างสรรค์์
ข้้างต้้นเป็็นเพีียงตััวอย่่างโครงการบริิการวิิชาการของคณะพลัังงานและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยจะเห็็นว่่าการสนัับสนุุน 
ให้้คณาจารย์์ได้้ดำำ�เนิินโครงการฯ นอกจากเป็็นการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิการวิิชาการเพื่่�อพััฒนาชุุมชน 
สัังคม และประเทศ ของมหาวิิทยาลััยพะเยาที่่จ� ะส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจของชุุมชน
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มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพัั ฒนาให้้เป็็นองค์์กร
ในระดัับสากล เพื่่�อพััฒนาบุุคลากร
และสร้้างศัักยภาพในการพััฒนา
สัังคมและเศรษฐกิิจชุุมชน
รองศาสตราจารย์์ ดร.ต่่อพงศ์์ กรีีธาชาติิ
คณบดีีคณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
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คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์

กัับ การก้้าวสู่่�ปีีที่่� 12 ของมหาวิิทยาลััยพะเยา
สร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชนสู่่�สากล

	คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์ (School of Business and
Communication Arts : BCA) มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นองค์์กรวิิชาการชั้้�นนำำ�ที่่�สร้้าง

ความรู้้�และปััญญา เพื่่�อสร้้างบััณฑิิตที่่มีีคว
� ามเป็็นผู้้�ประกอบการและนัักสื่่�อสาร ที่่�เท่่าทััน
ต่่อความเปลี่่�ยนแปลง และพััฒนางานวิิจััยสู่่�นวััตกรรมในระดัับสากล ตามแนวทาง
การพััฒนา ดัังนี้้�
การจััดการเรีียนรู้้�สู่่�การเปลี่่�ยนแปลง (Transformative Education)

เตรีียมคนและเสริิมสร้้างศัักยภาพคน โดยผลิิตบััณฑิิตที่่มีีคุ
� ุณภาพ มีีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึึกษาและมาตรฐานวิิชาชีีพทัักษะในศตวรรษที่่� 21 และอุุตสาหกรรม
อนาคต (New S-curve) และต้้องพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้ได้้รัับการพััฒนาการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต เพื่่�อตอบสนองต่่อการจััดการเรีียนรู้้�สู่่ก� ารเปลี่่�ยนแปลงและตรงความต้้องการ
ของตลาดแรงงาน อีีกทั้้�งต้้องพััฒนาอาจารย์์ให้้มีีคุุณภาพตามกรอบมาตรฐานอาจารย์์
มืืออาชีีพ มหาวิิทยาลััยพะเยา UP-Professional Standard Frameworks (UP-PSF)
การพัั ฒนาการวิิจััยสู่่�นวััตกรรม (Research to Innovation)

พััฒนาการวิิจััยในปััจจุุบัน 
ั ให้้มีีคุุณภาพ ตอบสนองต่่อความต้้องการของชุุมชน 
สัังคม และเศรษฐกิิจในเชิิงพาณิิชย์์ ทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับประเทศ ให้้ตอบสนอง
ต่่อคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนให้้ดีีขึ้้น ลดคว
�
ามเหลื่่อ� มล้ำำ�� ทางสัังคม ก่่อให้้เกิิดความสามารถ
ในการแข่่งขััน อีีกทั้้�งยัังเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� และการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�สู่สั่� ังคม นอกจากนี้้�
ต้้องพััฒนา ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการทำำ�วิิจััยของบุุคลากรในคณะฯ ให้้มีีความสามารถ
ในการดำำ�เนิินการวิิจััย ทั้้�งปริิมาณและคุุณภาพ และเกิิดนิิเวศวััฒนธรรมในการทำำ�วิิจััย
ตลอดจนผลัักดันั ให้้บุุคลากรมีีผลงานเชิิงวิิชาการในระดัับสากล

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ประกอบศิิริิ ภัักดีีพิินิิจ
คณบดีีคณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์
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สร้้างบััณฑิิตที่่�มีี
ความเป็็นผู้้�ประกอบการ
และนัักสื่่�อสารที่่�เท่่าทััน
ต่่อความเปลี่่�ยนแปลง
และพััฒนางานวิิจััย

พัั ฒนาคน

สู่่�นวััตกรรมในระดัับสากล
การพัั ฒนาบริิการวิิชาการเพื่่� อยกระดัับคุุณภาพชีีวิต
ิ ของสัังคม
(Academic Services for Society)

มีีองค์์ความรู้้�ทางด้้านการบริิหาร การจััดการ การท่่องเที่่�ยว การตลาด 
การบััญชีี การเงิิน  เศรษฐศาสตร์์และการสื่่�อสาร นำำ�ไปสู่่�การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมให้้กัับสัังคมและชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิดคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น 
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม และเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน

พัั ฒนาสื่่�อ

การบริิหารองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ (Administrative Excellence)

การบริิ ห ารองค์์ กร สู่่ � คว ามเป็็ น เลิิ ศ และยึึ ดมั่่ � น ในหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล 
การจัั ดการสารสนเทศ และการจัั ดการความรู้้�ภายในองค์์ กรต้้ องมีีคุุ ณภาพ
และมีีความพร้้อมต่่อการใช้้งาน ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม อีีกทั้้�งบุุคลากร
ต้้องมีีความก้้าวหน้้าในอาชีีพ มีีความสุุขและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในการทำำ�งาน
“สำำ �หรัั บการก้้ าวเข้้ าสู่่ � ปีี ที่่ � 12 ของมหาวิิ ทยาลัั ยสร้้ างปัั ญญา
เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน สู่่�สากล คณะฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพของบุุคลากร
ที่่�มีีการพััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาการเรีียนการสอน
การวิิจัยั การบริิการวิิชาการ ตลอดจนการทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ ศิิลปวัฒ
ั นธรรม เพื่่อ� สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััย ให้้มีีความก้้าวหน้้าและทัันต่่อสภาวการณ์์
เปลี่่�ยนแปลงของสัังคม อัันนำำ�ไปสู่่�การเจริิญเติิบโตของมหาวิิทยาลััยพะเยา
อย่่างมั่่�นคงต่่อไป”

สถานที่่�ติิดต่่อ
	ศููนย์์เรีียนรู้้�สื่่�อชุุมชน มหาวิิทยาลััยพะเยา
อาคารเรีียนรวมหลัังเก่่า

คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา

		

095 447 1842

		

clmcup@gmail.com

		

https://www.facebook.com/CMLCUP
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Together
We Grow

ไปด้้วยกััน ไปได้้ไกล

รองศาสตราจารย์์ ดร.ทิิพย์์จัันทร์์ วงศ์์จัันทร์์ตา
ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาเขตเชีียงราย มหาวิิทยาลััยพะเยา

วิิทยาเขตเชีียงราย
มหาวิท
ิ ยาลััยพะเยา
วิิทยาเขตเชีียงราย มหาวิิทยาลััยพะเยา ตั้้�งอยู่่�บนพื้้� นที่่� 16 ไร่่
บริิเวณศูู นย์์ราชการจัังหวััดเชีียงราย บ้้านฝั่่�งหมิ่่�น ต.ริิมกก อ.เมืือง
จ.เชีียงราย อยู่่�ใกล้้กัับสวนไม้้งามอัันเลื่่�องชื่่�อและแม่่น้ำ��ำ กก ซึ่�ง
่ เป็็นแม่่น้ำ��ำ
สายหลัักของจัังหวััดเชีียงราย การเดิินทางสะดวกโดยอยู่่�ห่่างจากสนามบิิน
นานาชาติิแม่่ฟ้า้ หลวงเชีียงราย เพีี ยง 3 กิิโลเมตร และห่่างจากตััวเมืือง
เชีียงรายประมาณ 5 นาทีี

16

วิิสััยทััศน์์ของวิิทยาเขตเชีียงรายคืือ เป็็น  GATEWAY เพื่่�อการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ ชุุมชน สัังคมและประเทศชาติิ และมีีพัันธกิิจหลัักอยู่่� 5 ด้้านคืือ 1) เพื่่อ� จััดการศึึกษา
ส่่งเสริิมและพััฒนาวิิชาการ การวิิจััย อบรม สััมมนา 2) เพื่่�อสร้้างและพััฒนาองค์์ความรู้้�
ในระดัับสากล  เพื่่�อพััฒนาชุุมชนสัังคมและประเทศชาติิ 3) เพื่่�อให้้บริิการทางวิิชาการ 
ทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรมให้้เหมาะสมกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี  4) เพื่่อ� ส่่งเสริิมจริิยธรรมทางวิิชาการ การปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่�
และส่่วนบุุคคล  และ 5) เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร ระบบการบริิหาร
งานและเทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�อง

เป็็น GATEWAY เพื่่�อการพัั ฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ชุุมชน สัังคม
และประเทศชาติิ

ปััจจุุบัันวิิทยาเขตเชีียงรายเปิิดการเรีียนการสอน  เฉพาะวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ ใน
ระดัับปริิญญาโทหลัักสููตรการศึึกษามหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาบริิหารการศึึกษา สาขาวิิชา
หลัักสููตรและการสอน) หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต และปริิญญาตรีี  หลัักสููตร 
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาพััฒนาสัังคม (โครงการพิิเศษ) และมีีหลัักสููตรอบรมระยะสั้้น 
�
ที่่ต� อบสนองความต้้องการของผู้เ้� รีียนอีีกหลายหลัักสููตร เพื่่อ� ให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์และพัันธกิิจ 
ที่่�มีีอยู่่� วิิทยาเขตเชีียงรายได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนา 5 ด้้าน คืือ 1) การเตรีียม
ความพร้้อมทรััพยากรบุุคคลให้้ทันต่่
ั อการเปลี่่ย� นแปลงของศตวรรษที่่� 21  2) การบริิหารงาน 
ที่่มีีปร
� ะสิิทธิิภาพ ผ่่านการใช้้ IT ที่่ทั� นสมั
ั ยั และมีีคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการปฏิิบัติั งิ าน 
ทุุกระดัับ 3) การประชาสััมพัันธ์์ที่่�สร้้างสรรค์์และครอบคลุุมทุุกมิิติิ ทั้้�ง Online Offline
และ Onsite 4) การสร้้างเครืือข่่ายกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่�อพััฒนาชุุมชนตามปณิิธาน
ของมหาวิิทยาลััยพะเยา ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน และ 5) การสร้้างองค์์กร 
ที่่�ได้้มาตรฐานสากล  ซึ่่�งรวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายกัับองค์์กรในระดัับสากล  (International
Networking) การสร้้าง Mindset ของบุุคลากรผ่่านค่่านิิยม 3 ข้้อ ได้้แก่่ ปััญญารวมหมู่่�
(Collectivity) ความรัับผิิดชอบ (Responsibility) ความเป็็นมิิตรต่่อผู้้�อื่่�นและสิ่่�งแวดล้้อม
(Congeniality)  
ความก้้าวหน้้าขององค์์กร ขึ้้น� อยู่่กั� บั ภาวะผู้้�นำ�ำ และการรวมพลัังความรู้้� ความสามารถ
ที่่แ� ตกต่่างของบุุคลากรทุุกคนเข้้าด้้วยกััน ดังั สโลแกนของวิิทยาเชตเชีียงรายที่่ว่่� า ไปด้้วยกััน 
ไปได้้ไกล (Together We Grow) และมีีวงล้้อแห่่งความก้้าวหน้้า (Wheel of Progress) เป็็น
สััญลัักษณ์์ของการรวมพลัังเพื่่�อความสำำ�เร็็จตามวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของวิิทยาเขต
เชีียงราย มหาวิิทยาลััยพะเยาต่่อไป
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มุ่่�งมั่่�นพัั ฒนานัักคิิด
ผลิิตนัักนวััตกร
เพื่่� อสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
จากชุุมชนสู่่�สากล
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา
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มุ่่�งสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
ตลอดจนการบููรณาการ
การจััดเรีียนการสอน แบบ Advanced
Placement Program (AP)
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยาเป็็นสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของมหาวิิทยาลััยพะเยา มีีพัันธกิิจสำำ�คััญในการผลิิตนัักเรีียนระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน 
ตามหลัักสููตรของกระทรวงศึึกษาธิิการ  โดยมีีจุุดเน้้นด้้านการพััฒนาทางวิิชาการตามแนว
ศิิลปวิิทยาศาสตร์์ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�โดยกระบวนการวิิจััย มุ่่�งสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
ตลอดจนการบููรณาการการจััดเรีียนการสอนแบบ Advanced Placement Program (AP)
โดยเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�และเตรีียมความพร้้อมในรายวิิชาพื้้�นฐานของระดัับ
มหาวิิ ทยาลัั ย นัั บเป็็ นความร่่วมมืือทางวิิชาการกัั บวิิ ทยาลัั ยและคณะต่่าง ๆ ภายใน
มหาวิิทยาลััยพะเยาอย่่างเต็็มศัักยภาพ มีีการเผยแพร่่องค์์ความรู้้� นวััตกรรม งานวิิจััย
ทั้้�งภายในและต่่างประเทศ รวมถึึงการบริิการวิิชาการแก่่ชุุมชนพร้้อมทั้้�งสร้้างเครืือข่่าย
วิิชาการฐานราก  ตลอดจนการส่่งเสริิมทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรมไทยและภููมิิปััญญาล้้านนา
สู่่�สากล
    
เจตนารมณ์์ของโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา มุ่่�งมั่่นพั
� ฒ
ั นานัักคิด ผลิ
ิ ติ นัักนวัตั กร 
เพื่่�อสร้้างสรรค์์นวััตกรรมจากชุุมชนสู่่�สากล สร้้างเยาวชนให้้มีีความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ 
บนฐานคิิดวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ คณิิตศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ ประวััติิศาสตร์์
และศิิลปะ มีีสุุนทรีียศาสตร์์เป็็นพื้้�นฐานของการดำำ�รงชีีวิิต ก้้าวทัันต่่อโลกนวััตกรรมที่่�มีีความ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้�โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยาได้้ประสานความร่่วมมืือ
กัับโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) โดยความร่่วมมืือระหว่่าง NSTDA - สวทช.
และองค์์การสำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่�น  หรืือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY
(JAXA) ของประเทศญี่่�ปุ่่�น นำำ�นัักเรีียนเข้้าร่่วมทำำ�การทดลองปลููกต้้นโหระพาบนพื้้�นโลก 
สู่่ � อวกาศ เพื่่ � อเปรีียบเทีียบผลการปลููกระหว่่างบนพื้้� นโลกที่่ �มีี แรงโน้้ มถ่่วงกัั บการปลููก 
บนสถานีีอวกาศนานาชาติิในสภาวะแรงโน้้มถ่่วงต่ำำ� ปฎิ
�
ิบััติิการต่่อยอดการวิิจััยสู่่�การปลููกพืืช 
บนดาวเคราะห์์ดวงอื่่�น  เพื่่�อรองรัับการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์นอกโลกในอนาคตและอีีก 
หลากหลายโครงการที่่สนั
� บั สนุุนส่่งเสริิมการสร้้างนัักคิด ผลิ
ิ
ติ นัักนวัตั กร ที่่สน
� องต่่อเจตนารมณ์์
ในการจััดการศึึกษาตามแนวนโยบาย วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
พะเยาที่่�ว่่า “โรงเรีียนต้้นแบบพััฒนานัักคิิด ผลิิตนัักนวััตกร เพื่่�อสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
จากชุุมชนสู่่�สากล”

รองศาสตราจารย์์ ดร.ปรีียานัันท์์ แสนโภชน์์
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา
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มหาวิิทยาลััยพะเยาติิดอัันดัับที่่� 401-600
ของโลก จากการจััดอัันดัับของ THE Impact
Rankings 2021 ด้้วยข้้อมููลเป้้าหมายการพัั ฒนา
ที่่� ยั่่� ง ยืื น ของสหประชาชาติิ (Sustainable
Development Goals : SDGs) 5 SDGs จาก
17 SDGs และอยู่่�ในอัันดัับที่่� 11 ของประเทศไทย
จาก 1,115 สถาบัันทั่่�วโลก

มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้้ขยัับจาก อัันดัับที่่� 14
ในปีี 2020 สู่่� อัันดัับที่่� 12 ของประเทศไทย ในการ
จััดอัันดัับแบบภาพรวม Overall Rank ผ่่านการจััด
อัันดัับโลกของ Scimago Institution Rankings
จากประเทศสเปน และเป็็ น อัั น ดัั บ ที่่� 770 ของ
ระดัั บโลก โดยมีี เกณฑ์์ การพิิจารณาจากตัั วชี้้� วััด
สามด้้ า น ได้้ แ ก่่ ด้้ า นงานวิิจัั ย (Research) ด้้ า น
นวััตกรรม (Innovation) และด้้านสัังคม (Societal)
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การจััดอัันดัับมหาวิท
ิ ยาลััยโลก โดย Cybermetrics Lab ครั้้� ง นี้้� มีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย /สถาบัั น
อุุ ด มศึึ ก ษาจากประเทศต่่ า งๆ ทั่่� ว โลก ได้้ รัั บ การ
จััดอัันดัับทั้้�งหมดประมาณ 30,000 แห่่ง ปรากฏผล
ที่่�น่่าสนใจ ผ่่านการจัั ดอัั นดัั บของ Webometrics
Ranking of World Universities หรืือ “Ranking
Web of World Universities” มหาวิท
ิ ยาลััย/สถาบััน
อุุ ด มศึึ ก ษาในประเทศไทย ได้้ รัั บ การจัั ด อัั น ดัั บ ใน
Ranking Web of Universities July 2021
Edition ทั้้�งหมด 194 แห่่ง โดยมหาวิิทยาลััยพะเยา
ได้้รัับการจััดอัันดัับให้้อยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� 18

	จากการจััดอัันดัับ UI Green Metric World
University Ranking 2020 ของ มหาวิิทยาลััยพะเยา
ได้้คะแนน 6,325 คะแนน จาก 10,000 คะแนน ได้้อัันดัับ
ที่่� 260 จาก 922 มหาวิิทยาลััยทั่่�วโลก และอัันดัับที่่� 17
จาก 36 มหาวิิ ท ยาลัั ย ในประเทศไทย โดยเป็็ น การ
จัั ด อัั น ดัั บ โดยสถาบัั น การศึึ ก ษาสีี เ ขีี ย วที่่� เ ป็็ น มิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลก
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UP
Inno
Shop
เพราะงานวิิจััย
นำำ�ทางให้้เรา
มารู้้�จัักชุุมชน

สนัับสนุุนโดย
สถาบัันนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยพะเยา
UP Inno Shop
upiti@up.ac.th
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ผลงานผู้้�ส่่งเข้้าประกวดโลโก้้
11 ปีี มหาวิท
ิ ยาลััยพะเยา
นวััตกรรมเพื่่� อความเข้้มแข็็งของชุุมชน

