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	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2553	เป็นเวลา	8	ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยพะเยา	ได้รับการ

จดัตัง้เป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัของรฐั	ภายใต้การบรหิารของทีมบรหิารและบคุลากร

ของมหาวิทยาลัย	จึงเป็น	8	ปี	แห่งความภูมิใจที่สามารถน�าพามหาวิทยาลัยแห่งนี้

ให้เป็นมหาวทิยาลยัท่ีสมบรูณ์แบบ	โดยการเปิดสอนระดบัปริญญาตร	ี65	สาขาวชิา	

ปริญญาโท	23	สาขาวิชา	และปริญญาเอก	9	สาขาวิชา	ครอบคลุมทั้ง	3	กลุ่มสาขา

วิชา	 คือ	 กลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 และกลุ่มสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เพื่อพัฒนาประเทศ

โดยไม่ละเลยงานพัฒนาจากฐานรากหรือชุมชน	โดยใช้พันธกิจหลักของการเป็น

สถาบันอุดมศึกษาสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน	 โดยเฉพาะในจังหวัดพะเยา	

ซึ่งความส�าเร็จปรากฎเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ	 1	 คณะ	 1	 โมเดล	 และโครงการ

ต่อยอดที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	ภายนอกอีกเป็นจ�านวนมาก	

	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถจัดตั้งศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	เพื่อเป็นสถานท่ีสร้างความรู้และการดูแล

สุขภาพของคนในภาคเหนือตอนบน	8	ปี	ที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยพะเยาจึงเป็น

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ	 ตามปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มเข็งของชุมชน

ได้อย่างภาคภูมิใจ

	 การก้าวสู่ปีที่	 9	 ของมหาวิทยาลัยพะเยา	 จะเป็นปีแห่งความท้าทายของ

การบริหารสถาบัน	 เพื่อให้สอดคล้องและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงตามบริบท

ทางสังคมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	โดยยังคงยึดมั่นในปณิธานการเป็น

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน



6

	 ในโอกาสครบ	8	ปี	การสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	วันที่	17	กรกฎาคม	

2553	ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาการศึกษา	 การจัด	

การเรียนการสอน	 และการบริหารจัดการ	 มหาวิทยาลัยพะเยาจนมีความเจริญ

ก้าวหน้ามาโดยล�าดับ

	 มหาวทิยาลยัพะเยา	ถอืเป็นทางเลอืกในการเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา	

ของผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคเหนือตอนบน	

รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ	 นับจากการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเป็นทางการ

เมื่อปีพุทธศักราช	2553	

	 ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงาน

ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 ด้านการศึกษาและสังคม	 มหาวิทยาลัยสามารถ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพภายใต้	15	คณะ	3	วิทยาลัย	และ	1	วิทยาเขต	

เป็นการสร้างโอกาส	 สร้างความเสมอภาค	 ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่ตอบ

สนองความต้องการของท้องถิ่นในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยพะเยายังเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสีเขียว	

ทีเ่น้นการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 เหน็ได้จากการออกแบบอาคาร

ประหยัดพลังงานที่เข้ากับสภาพแวดล้อม	 ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

อย่างกลมกลนื	อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการท�านบุ�ารงุรกัษา	สืบสาน	ศิลปวฒันธรรม

ท้องถิน่และของชาต	ิ บนพืน้ฐานของความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดมา

	 ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม	 ผมเช่ือมั่นว ่าในก ้าวต ่อๆ	 ไป	

ของมหาวิทยาลัยพะเยา	นับจากนี้	มหาวิทยาลัยจะประสบผลส�าเร็จในการพัฒนา

มาตรฐานและด�าเนินตามนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ของรัฐบาล	 เพื่อก้าวสู่

ความเป็นเลิศทางการศึกษา	 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	

และเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาล	 ควบคู่ไปกับการมี

ค่านิยมที่ดีงาม	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	มจีติส�านกึสาธารณะ	ตลอดจนมคีวามภาคภมูใิจ

ในความเป็นไทย	 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง

อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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	 การต้ังมหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วน	 ในการ

ผลักดันเพื่อยกฐานะจากมหาวิทยาลัยนเรศวร	 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา	 เป็น	

“มหาวิทยาลัยเอกเทศ”	 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในวันที่	16	กรกฎาคม	2553	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา	จึงมีผลบังคับใช้

โดยสมบูรณ์ต้ังแต่	 วันท่ี	17	กรกฎาคม	2553	เป็นต้นมา	การตั้งมหาวิทยาลัย

ในจังหวัดพะเยา	มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กอยากเรียนได้เรียน	

ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด

	 สิ่งที่ผมตั้งใจท�าให้เป็นรูปธรรมในช่วง	8	ปี	คือ	การตั้งวิทยาเขตเชียงราย	

เพ่ือรองรับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท	 การตั้งโรงเรียนสาธิต	

เพื่อรองรับบุตรหลานของคนในพื้นที่ได้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี	 อีกทั้งเพื่อเป็น

แหล่งฝึกสอนของอาจารย์ในสาขาต่างๆ	 รวมถึงการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	 ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา	

และจังหวดัใกล้เคยีง	เพือ่ให้บรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และเป็นแหล่งฝึก

ปฏิบัติของนิสิต

	 ตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	

ความภาคภมูใิจของผม	คือ	การเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาจังหวดัพะเยา	ท่ีช่วยให้

คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นในทุกมิติ	อย่างไรก็ตาม	ประเด็นที่มหาวิทยาลัย

พะเยาให้ความส�าคัญ	คือ	การรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ของจังหวัด	ไม่ว่าจะเป็น	ป่าไม้	แหล่งน�้า	โดยเฉพาะการจัดการขยะและขยะมีพิษ

อย่างเป็นระบบ	เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาตามมา	เมือ่มกีารพฒันาเมืองหรอืจังหวดัมากขึน้

	 ภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคตที่ผมอยากจะเห็น	 คือ	 การเป็น

มหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มโอกาสของการพัฒนาที่ไม่เฉพาะนิสิตของ

มหาวิทยาลยัพะเยาเท่านัน้	แต่เป็นการเปิดกว้างส�าหรบัผู้คนในจังหวดัและผูม้าเยือน	

ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความสุขและความรู้สึก	ที่พวกเราได้สร้างไว้

	 หวัใจส�าคญัทีจ่ะท�าให้ภาพดังกล่าวเกดิขึน้ได้	คือ	บคุลากรของมหาวทิยาลัย	

ที่ควรเป็นบุคคลท่ีก้าวน�าการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และเปิดรับการพัฒนาตนเอง

อย่างไม่หยุดนิง่	เพ่ือให้เป็นบคุลากร	ทีแ่ขง็แกร่งทัง้กาย	ใจ	และความรูไ้ปพร้อมกัน
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 มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็น

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสเด็กในทุก

พื้นที่ ทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ ได้มี

โอกาสทางด้านการศึกษาเหมือนกัน 

ผมไม่ต้องการสอนให้เด็กเรียนเก่ง

เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้เด็ก

จบไปเป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถ

ดูแลตนเองเป็นท่ีพึ่งของครอบครัว 

และสังคมได้

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี
อธิการบดีผู ้ก่อตั้ง
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	 หนงัสอืเล่มนีก้ล่าวถงึการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา	8	ปี	ทีอ่ยู่ภายใต้

การบริหารงานของศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.มณฑล	สงวนเสรมิศร	ีโดยน�าเสนอ

ความเป็นมาของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา	 บอกเล่าเหตุการณ์ส�าคัญ

และการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	ทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่

	 1)	 ด้านการพัฒนาคน	

	 2)	 ด้านการพัฒนากายภาพ

	 3)	 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

	 4)	 ด้านการพัฒนาสุขภาพและจิตใจ

	 5)	 ด้านการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร

	 6)	 ด้านองค์กรแห่งความสุขเพื่อความมั่นคง

	 หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมความสวยงามของสถานท่ีต่างๆ	 ภายใน

มหาวทิยาลยั	และกล่าวถงึความส�าเร็จในการท�างานของมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ	 และที่ส�าคัญที่สุดคือ	 ความร่วมมือจากชุมชน

ทั้งในจังหวัดพะเยา	 และจังหวัดใกล้เคียงโดยผ่านโครงการต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย	

ความน�า
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8 ปี ของการพัฒนา
ด้านกายภาพ

	 รากฐานของครอบครวั	คือ	

การมบ้ีานทีแ่ขง็แรง	และเพยีงพอ	

ทีส่มาชกิในครอบครัวจะอาศัยอยู่

อย่างมีความสุข

	 มหา วิทยาลัยพะเยา

เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่มี

สมาชกิครอบครวักว่า	20,000	ชวีติ	

การจัดเตรียม	“บ้าน”	ที่จะท�าให้

ทุกคนอยู่อย่างมั่นคง	 ปลอดภัย

และมคีวามสขุได้	 เป็นเรือ่งส�าคัญ	

“บ้าน”	หรอื	มหาวิทยาลยัพะเยา

จึงได้รับการออกแบบ	 ก่อร่าง

สร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่และ

จัดสรรให้กับสมาชิกในครอบครัว

อย่างลงตัว			

	 หากมองย ้อนกลับไป

ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปีที่	8	สมาชิก

ครอบครัวมหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถภมูใิจได้เลยว่า	อฐิทกุก้อน	

ถนนทุกสายและอาคารทุกหลัง

ล้วนแต่ก่อเกิดเพื่อพวกเรา		

พ.ศ.2553

พ.ศ.2555

เปิดใช้อาคารเรียนรวมแห่งใหม่ CE   
	 อาคารเรียนรวม	 CE	 เป็นอาคาร
เรียนรวม	เพื่อจัดการเรียนการสอนส�าหรับ
ทุกคณะ	 เปิดใช้เมือ่ปีการศกึษา	 2553	 มพีืน้ที่
ใช ้สอย	 31,000	 ตร.ม.	 ประกอบไปด้วย
ห้องเรียน	ห้องสมุด	และห้องประชุม

เปิดใช้หอประชุมพญาง�าเมือง  
	 หอประชมุพญาง�าเมอืง	เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอย	 13,570	 ตร.ม.	
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวยกใต้ถุนสูง	
แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น	3	ส่วน	 ได้แก่	ห้อง
ประชุมขนาด	2,800	ที่นั่ง	ลานอเนกประสงค์	
และห้องส�านักงาน			

อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
	 เป็นกลุ่มอาคารเกี่ยวกับการเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยี	 พื้นที่ใช้สอยมีเนื้อที่
ประมาณ	2,835	ตร.ม.	ประกอบไปด้วย
ส�านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	 ห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์	
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร	และงานทะเบียนนสิติมหาวทิยาลยัพะเยา
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อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปฺญโญ)
	 สร้างแล้วเสร็จเมื่อ	
วันที่	22	ตุลาคม	2559	มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ	29,128	ตร.ม.	
โดยภายในอาคารประกอบ
ด้วย	5	ห้องเรียน	บรรจุนิสิตได้	
3,600	ท่ีนัง่	และยังใช้เป็นสถานทีจั่ดกจิกรรมของมหาวิทยาลยั
พะเยาอีกด้วย	

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอดของ
มนษุยชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา
	 จัดตั้งเพื่อด�าเนินงาน	
ด ้ านการผลิตบัณฑิตและด ้าน
การเกษตร	 นอกจากนั้นยังพัฒนา
งานด้านการศึกษาพัฒนาพันธุ์พืช
และเกษตรกรรม	 งานศึกษาและ
พัฒนาการปศุสัตว์	 งานศึกษาและ
พฒันาเกษตรชวีภาพ	และงานศกึษา
และพัฒนาการประมง	 ปัจจุบัน
ในศูนย์ฯ	มีพื้นท่ีทั้งหมด	105	ไร่

พระพุทธภุชคารักษ์ 
 การก่อสร้างพระ-
พุทธภุชคารักษ์	 ขนาดความสูง	
18.3	เมตร	กว้าง	9	เมตร	เป็น
พระพทุธรปูประจ�ามหาวทิยาลยั	
พะเยา	ก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่ง
รวมใจทางพระพุทธศาสนา

พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
	 พระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช	 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ	 เมือ่วนัที	่ 19	 พฤศจิกายน	 2560	 ประดิษฐานอยู่
บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา	มีขนาด	 2.5	 เท่าของ
พระองค์จริง	ฐานองค์พระสูงจากพื้นถงึพระเศยีร	4.40	เมตร

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา
	 เร่ิมเปิดใช้กลุม่อาคารโรงเรยีน	
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาอย่าง
เป็นทางการ	เมื่อปี	2560	บนพื้นที่	

60	ไร่	เป็นกลุ่มอาคารเรียนส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษา
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

อาคารสงวนเสริมศรี 
	 ศนูย์กฬีาและนันทนาการ	
หรืออาคารสงวนเสริมศรีมีพื้นที่
ใช ้สอย	11,107	ตร.ม.	 ใช ้เป ็น
สถานที่จัดกิจกรรมและสถานที่ออกก�าลังกายภายในร่ม

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัพะเยา
	 เร่ิมก่อสร้างศนูย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา	
จ�านวน	 100	 เตียง	 เมื่อวันที่	 1	
ตุลาคม	 2558	 บนพืน้ท่ี	 578	 ไร่	
ปัจจุบนัเปิดให้บรกิารรกัษาพยาบาล
ในส่วนของแผนกผูป่้วยนอก	(OPD)
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8 ปี ของการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
	 การเป็นมหาวิทยาลัย

ตั้งใหม่ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้

เป็นท่ีรู้จัก	และยอมรับในระดับ

ประเทศและต่างประเทศได้	 คือ

การก�าหนดทิศทางและนโยบาย

การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

	 ดังนั้นทุกก้าวย่าง	ตลอด	

8	ปี	จงึเป็นทกุก้าวของการบ่มเพาะ

ความแขง็แกร่งให้กบัมหาวทิยาลยั

ให้เติบโตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ทั้ งด ้ านคุณภาพของบัณฑิต

และงานวิชาการได้อย่างมีศักด์ิศรี

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

พ.ศ.2553

พ.ศ.2552
โครงการรับฟังเสียงสะท้อนนิสิต
	 จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	2552	-	ปัจจุบัน	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะ	 ระหว่าง
ผู้บริหาร	และ	ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัย	รับฟัง
ปัญหา	และแลกเปลีย่นความคดิเหน็	เพือ่น�าไปสู่
การแก้ไขปัญหา	อาทิเช่น	เรื่องการเรียน	ชีวิต
ความเป็นอยู่	และสวัสดิการของนิสิต	เป็นต้น

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ
	 จดัต้ังข้ึนเมือ่วนัที	่16	กรกฎาคม	2553	
เพื่อจัดการเรียนการสอนและเป็นศูนย์กลาง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กบัหน่วยงานองค์กรภาครฐัและเอกชน	ในประเทศ
และต่างประเทศ	 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ
ปริญญาโท	3	สาขา	ปริญญาเอก	3	สาขา
มีนิสิตทั้งหมด	157	คน

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
	 วันที่	 19	 กันยายน	 2553	 สภา
มหาวิทยาลยัพะเยาอนมุติัยกฐานะ	ศนูย์บรกิาร
วิชาการเชียงราย	 เป็นวิทยาเขตเชียงราย	
เพื่อจัดการเรียนการสอน	 ปัจจุบันเปิดสอน
ในระดบัปริญญาตรี	และปริญญาโท		
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พ.ศ.2554

พ.ศ.2558

พ.ศ.2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
	 การจดัตัง้โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั	
พะเยา	 ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐาน	 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา	โดยเปิดสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2554 

Smart Grid มีบริการที่เป็นมิตรและจัดการ
พลังงานจากแสงอาทิตย์
	 มหาวิทยาลัยพะเยา	และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 จัดตั้ง
โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบเซลล์แสง
อาทิตย์ขนาด	500	KW	บนเครือข่ายสมาร์ทกริด	
ส�าหรบัผลติพลงังานไฟฟ้า	 เพือ่เป็นแหล่งพลงังาน
ทางเลอืก	และสร้างความมัน่คงทางด้านพลงังาน
ให้กับมหาวิทยาลัย

กีฬาส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 36
	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 พะเยาเกมส์	
ครั้งที่	36	โดยมีสถาบันร่วมท�าการแข่งขันมากกว่า	60	สถาบัน
การศึกษา

เจ้าภาพดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43
	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่	 43	 “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์
มหาราชา”	 โดยมีสถาบันทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวกว่า	70	สถาบัน

เปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว
	 มห า วิ ท ย าลั ยพะ เ ย า ร ่ ว ม กั บ	
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว	
ประเทศจีน	 เปิดหลักสูตรและความร่วมมือ
พัฒนาการงานด้านการวิจัย	และบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนจีน

ฝ่าวิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรง
	 จากปัญหาภัยแล้งครั้งรุนแรงส่งผลให้
ทัง้จงัหวดัพะเยาประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ า	
เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค	 คณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยจึงได้ติดตาม	และเร่งหาวิธีการ
บริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อแก้
ปัญหาวิกฤตภัยแล้งร่วมกับชุมชน
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8 ปี ของการพัฒนา
ด้านวิชาการ

	 เสาหลักส�าคัญประการ

ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร เ ป ็ น ส ถ า บั น

อุดมศึกษา	คือ	การผลิตบัณฑิต

และสร ้างองค ์ความรู ้ ให ้ เป ็น

ประโยชน์กบัสงัคมอย่างกว้างขวาง	

รอบด ้ าน ในศาสตร ์ ทุกกลุ ่ม	

เพราะมหาวิทยาลยัแห่งนี	้ เชือ่ว่า

สังคมจะด�ารงอยู่ได้จ�าเป็นต้อง

ประกอบด้วยความรู ้ในศาสตร	์

ท่ีหลากหลายท�างานสอดรับ

เชื่อมโยงกัน				

พ.ศ.2553

หลักสูตรการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คณะวิทยาลัย สร้างคน สร้างงาน  

 ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัพะเยาเปิดสอน	
ในระดบัปริญญาตร	ีปริญญาโท	และปรญิญาเอก	
มีหลักสูตรทั้งหมด	 126	หลักสูตร	 โดยแบ่งเป็น	
15	 คณะ	 3	 วิทยาลัย	 1	 วิทยาเขต	 และ	
1	 โรงเรียนสาธิต	 แยกเป็น	 3	 กลุ่มวิชาด้วยกัน
ได้แก่	กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	และ	กลุม่สาขา	
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

1 คณะ 1 โมเดล
	 เกิดขึ้นใน	 ปี	 2553	 โดยบูรณาการ
พนัธกิจของมหาวทิยาลยัในด้านการวิจยั	 การบรกิาร	
วิชาการ	 และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
เพื่อแก้ไขปัญหา	 และพัฒนาชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพะเยา	 ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวทิยาลยัและชมุชน	เพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน

ระบบ iClassroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ)  
	 ห้องเรยีนอจัฉรยิะ	iClassroom	เกดิข้ึน
ในปี	2553	ซึ่งมหาวิทยาพะเยาก�าหนดให้เป็น
ห้องเรียนท่ีมีระบบบันทึกการสอนอัตโนมัติ	
และเก็บไว ้บนฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย	
นิสิตสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได ้ทุกที่	
ทุกเวลา	 ทุกอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่สามารถ
รับสัญญาณ	Internet	ได้
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พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2561

ระบบ REG   
	 เริ่มใช้ตั้งแต่	 ปี	 2554	 ในระบบจะ
ประกอบด้วยฐานข้อมลูของคูม่อืการลงทะเบยีน	
เรียนส�าหรับนิสิต	ปฏิทินการศึกษา	แบบบันทึก
ทะเบียนประวัติ	สามารถแบ่งออก	4	ส่วน	ตาม
ลักษณะผู้ใช้	 คือ	 ระบบส�าหรับนิสิต	 เจ้าหน้าที่
อาจารย์	 และผู ้บริหาร	 โดยผู ้ใช้สามารถใช้
ระบบบริการการศึกษาได้	 ผ่านทางเว็บไซต	์
www.reg.up.ac.th	 ทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ของมหาวิทยาลยัได้

สหกิจศึกษา พัฒนาคนก่อนท�างาน
	 สหกจิศกึษา	(Co-operative	Education)	
เป็นระบบการศกึษาทีเ่น้นให้นสิติมปีระสบการณ์	
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ

การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ English 
Speexx
	 ระบบ	 Speexx	 เริ่มใช ้ เมื่อป ี
การศึกษา	 2555	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส�าหรบันสิติมหาวทิยาลยัพะเยา	
โดยก�าหนดให้นิสิตทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา	
เพื่อให้ทราบทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา

Co-innovating space
	 มหาวิทยาลยัพะเยา	 โดยศนูย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 เป ิดพื้นที่	
Co-innovating	 space	 เพื่อเป็นพ้ืนท่ีสร้าง
กิจกรรมและแรงบันดาลใจด้านความเป็น
ผู ้ประกอบการในธุรกิจ	 Startup	 เพื่อเป็น
แนวทางในการเริ่มต ้นเป ็นผู ้ประกอบการ
สมัยใหม่ได้
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ศิลปะของล้านนา
	 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา	 ออกแบบโดย	 รองศาสตราจารย์

อาวิน	 อินทรังษี	 อาจารย์ประจ�าคณะมัณฑนศิลป์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 โดยได้

แรงบันดาลใจในการน�าเอาคุณค่า	 เอกลักษณ์ของล้านนาดังกล่าวมาผสานกัน	

จนปรากฏเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา	 ท่ีสะท้อนการเคารพและ

เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในอดีตที่สืบต่อมาถึงมหาวิทยาลัยพะเยา	 มหาวิทยาลัย

แห่งการรับใช้ชุมชน

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา	 เอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น

ของจังหวัดพะเยา	บนหลักศิลาจารึกโบราณทรงกลีบบัว	ที่ปรากฎตัวอักษรฝักขาม

ล้านนา	และสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียน	7	เล่ม	เป็นศิลปะล้านนาที่แสดงถึงภูมิปัญญา

ของคนในสมัยโบราณ	และบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวล้านนาในอดีต
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รูปทรงศิลาจารึก
โบราณทรงกลีบบัว

	 มีจารึกที่ค้นพบ

ในจังหวัดพะเยา	 ชี้ให้เห็น

การเป็นเมืองตักศิลามา

ครั้งแต่อดีต

ตัวอักษรย่อ มพ 

 ย ่ อ ม า จ า ก	

มหาวิทยาลัยพะเยา	

ใช ้รูปแบบตัวอักษรที	่

มาจากตวัอักษรฝักขาม

ล ้านนาท่ีปรากฎบน

ศิลาจารึก

สีม่วง

 มาจากการผสมผสาน	

ของสีแดงที่หมายถึง	 ชาติ	

แ ล ะ สี น�้ า เ งิ น ที่ ห ม า ย ถึ ง

พระมหากษัตริย์

สีทอง

	 สะท้อนถึง

ศาสนาและความ

เจริญรุ ่ ง เรื อ งของ

มหาวิทยาลัยพะเยา

สัตภัณฑ์

 ศิลปะอันงดงาม

ที่ ม าจากความ เชื่ อทาง

พุทธศาสนา	 ของชุมชนใน

ดินแดนล้านนา	 เพื่อเป็น

พุทธบูชาในการตั้ งเทียน

สกัการะพระพทุธรปู	สตัภณัฑ์	

ยังแฝงความหมายโดยนัย

ถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ที่ล้อม

รอบเขาพระสุเมรุ	 ซ่ึงเป็น

ที่ต้ังของสวรรค์ช้ันดาวดึงส์

ในคติพจน ์ของพระพุทธ

ศาสนา	
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	 วดัล้านนาในอดตีมกัมสีตัภณัฑ์หรือเชงิเทยีนจดุเทยีน	 เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา	

ตั้งไว้หน้าพระประธานในวิหาร	ซึ่งสะท้อนความเชื่อของคนล้านนาในเรื่องความ

สัมพันธ์ระหว่างโลกกับจักรวาล	และเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสตร์	ที่เกี่ยวข้องกับ

หมายเลข	 7	 ยุคต่อมาสัตภัณฑ์ได้หายไปจากวัด	 จนท�าให้คนล้านนาแทบไม่รู้จัก

และรู้ถึงคุณค่าของศิลปะดังกล่าว

	 มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน	จึงริเริ่มรื้อฟื้น

และสืบค้นคุณค่าศิลปะดังกล่าว	 เพื่อมอบคืนให้กับวัดในชุมชนและน�ารูปแบบของ

สัตภัณฑ์เป็นส่วนหน่ึงของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อสืบทอดศิลปะ

ความเชื่อที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของคนล้านนา

ต่อไป

สัตภัณฑ์
คุณค่าศิลปะแห่งความเชื่อและศรัทธาของคนล้านนา
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แสงของความเชื่อ ศรัทธาล้านนา

ปิติ คือ	ความอิ่มใจ

วิริยะ คือ	ความเพียร

ธรรมวิจัย คือ
การใช้ปัญญาพิจารณา

สติ คือ	ความระลึกได้

ปัสสิทธิ คือ	ความสงบ
										ทั้งกายและใจ

สมาธิ คือ	ความตั้งใจมั่น

อุเบกขา คือ	การวางเฉย		
										และมีใจเป็นกลาง
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ดอกฟ้ามุ ่ย
 “ดอกฟ้ามุ ่ย” ดอกไม้ประจ�า

มหาวทิยาลัยพะเยา	มชืีอ่ทางวทิยาศาสตร์

ว่า	Vanda	coerulea	Griff.	ex	Lindle.	คือ	

Orchidaceae	 เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า	

ลักษณะความงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ ่ย

ท�าให้ถกูยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าทีส่วยงาม

ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

	 นอกจากความงามโดดเด่นแล้ว	

ชือ่	“ฟ้ามุย่”	ยงัมคีวามหมายว่า	ฟ้าหม่นหมอง	

เนือ่งจากความงามของกลบีดอกสีม่วงอมฟ้า

ของฟ้ามุย่	ท�าให้สีของท้องฟ้าแลดหูม่นหมอง

ไปนั่นเอง
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ประพันธ์เนื้อร้อง

โดย	อาจารย์	เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์

กวีซีไรท์	พ.ศ.2523

และศิลปินแห่งชาติ	พ.ศ.2536

สาขาวรรณศิลป์

ประพันธ์เนื้อร้อง

โดย	อาจารย์	เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์

กวีซีไรท์	พ.ศ.2523

และศิลปินแห่งชาติ	พ.ศ.2536

สาขาวรรณศิลป์

ประพันธ์ท�านอง และเรียบเรียง

เสียงประสาน

โดย	พ.ต.ประทีป	สุพรรณโรจน์

วาทยกร	วงไทยแลนด์ฟิลฮาโมนิก	

ออร์เคสตรา

เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย

เพลง มหาวิทยาลัยพะเยา

เพลง ฟ้ามุ ่ยม่วงทอง
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ลายทอจากชุมชน
แทนสายใย
รวมความภูมิใจ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
พะเยา

	 ชดุครยุวทิยฐานะของมหาวทิยาลยัพะเยา	 แถบผ้า

ด้านหน้าประดับด้วยลวดลายผ้าทอ	จากชุมชนชาวไทลื้อ

บ้านทุ่งมอก	 ที่ถักทอและออกแบบโดยใช้ลายต�่าก้าวหรือ

ลายน�้าไหล	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา	ซึ่งเป็นลวดลาย

เก่าแก่ของชาวไทลื้อท่ีถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง	หากใครได้

ครอบครองถือว่าได้รับสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง	เฉกเช่นเดียวกับ

ความรูท้ีบ่ณัฑติได้รับเมื่อสวมครุยวิทยฐานะ	 ก็คือเป็นของ

มีค่าประดับตัวบณัฑติมหาวทิยาลยัพะเยาเช่นกัน
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“ปัญญาเพื่อชุมชน”
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	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้ด�าเนินการตามนโยบาย	

1	 คณะ	 1	 โมเดล	 โดยได้เลือกรับผิดชอบพื้นที่	 อ�าเภอจุน	 จังหวัดพะเยา	 ในการ

พลิกฟื้นการปลูกข้าวอินทรีย์	 ในโครงการ	 “เสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์

วถิจุีนด้วยกลไกทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี	ณ	สวนเกษตรกร	กลุ่มข้าวหอม

นกยงู	 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถีจุน	 อ�าเภอจุน	 จังหวัดพะเยา	 แรกเริ่มเนื่องจาก	

ชุมชนอยากกลับมาปลูกข้าวอินทรีย์	 เพราะที่ผ่านมาใช้สารเคมีในการปลูกข้าว

จึงท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ	ชาวบ้านจึงมีแนวคิด

ในการพลิกฟื้นกลับมาปลูกข้าวด้วยเกษตรอินทรีย์	 โดยมี	 พ่อหลวงศรีวรรณ	 และ

คุณโพธ์ิ	 เกษตรกรแกนน�าเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ในอ�าเภอจุน	 นอกจากนี้	

คุณสุภชัย	ศูนย์กลาง	นายกเทศมนตรีอ�าเภอจุน	ยังให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ	

เป็นอย่างดี	 อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์เข้าไปดูแลให้ค�าปรึกษากับกลุ่มเกษตรกร

ท่ีสนใจและต้องการเปลี่ยนมาท�านาข้าวเกษตรอินทรีย์	 ส�าหรับการปรับเปลี่ยน

มาเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์	ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	ปี	และเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ส�าคัญต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจอย่างมาก	 จึงท�าให้

จ�านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลดลงจาก	100	กว่าราย	เหลืออยู่	30	ราย	

	 เมื่อเข้าสู่ปีที่	 3	 จะมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวอินทรีย์ของผู้เข้าร่วม

โครงการ	โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาเคมีและสาขา

ทีเ่ก่ียวข้อง	ได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของดิน	น�า้	รวมถึงการทดสอบสารโลหะหนกั

การปนเปื้อนต่างๆ	 ในแปลงทดลองทั้ง	 30	แปลง	จากการท�างานร่วมกันระหว่าง	

มหาวิทยาลัยพะเยา	และกลุ่มข้าวหอมนกยูง	อ�าเภอจุน	ส่งผลให้ปีที่	3	มีเกษตรกร	

22	ราย	ได้ใบรบัรองว่า	เป็นข้าวอินทรีย์	100	เปอร์เซน็ต์	เกดิเป็นความสุขท่ีสัมผสัได้	

โดยชุมชนมคีวามสขุจากรายได้ท่ีเพิม่ขึน้	คณุภาพชีวติดขีึน้	รวมถงึผูบ้รโิภคมคีวามสขุ

จากการบริโภคข้าวที่ปลอดสารเคมี
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รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 การท�างานร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

และกลุ ่ มข ้ าวหอมนกยูง 

อ�าเภอจุน ส่งผลให้ปีท่ี 3 

มีเกษตรกร 22 ราย ได้

ใบรับรองว่า เป็นข้าวอินทรีย์ 

100 เปอร์เซ็นต์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล
อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 บูรณาการเรื่องของ

กฎหมายที่ เ ก่ียวกับมรดก

ทางปัญญาทางวัฒนธรรม 

ร ่วมกับการท ่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เพื่อสร้างความ

ภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรม

อันดีให้กับชุมชน
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	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	มหาวทิยาลยัมเีป้าหมายท่ีชดัเจนในการขบัเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามปณิธาน	 “ปัญญาเพื่อความเข้มเข็งของชุมชน”	 การให้โอกาส

ทางการศึกษา	 ทุนการศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นนิสิตท่ีมาจากความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์	 หรือนิสิตไม่มีสัญชาติ	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ	 “การพัฒนาคน

เปรียบเสมือนอัญมณีที่อาจจะมีฝุ่นเกาะ แต่เมื่อได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 

ก็จะฉายแววความเป็นอัญมณีของบุคคลเหล่านั้นออกมา”

	 การท�างานของคณะนติศิาสตร์ร่วมกบัชมุชนบ้านท่าฟ้าใหม่	 และวดัท่าฟ้าใต้	

อ�าเภอเชยีงม่วน	 จงัหวดัพะเยา	 เป็นอีกหนึง่ชุมชนเลก็ๆ	 ท่ีมคุีณค่า	 เนือ่งจากยงัคง

รักษาเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องคนในพ้ืนที	่นอกจากนัน้	พืน้ทีดั่งกล่าวยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย

ทางชาติพันธุ ์	 เพราะในปัจจุบัน	 ได้มีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัย

อยู่มากขึ้น	โดยเฉพาะบ้านท่าฟ้าใต้	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา

	 ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้ศึกษาปัญหาของชุมชน	 และข้อพิพาททาง

กฎหมายในชุมชน	 เพือ่หาแนวทางสร้างฐานความเข้มเขง็ทางกฎหมายให้กบัชมุชน	

โดยให้นิสติได้มส่ีวนร่วมในการลงพืน้ที	่ ให้ค�าปรึกษาและเผยแพร่ความรูท้างกฎหมาย

สู่ชุมชน	ที่ด�าเนินการในรูปแบบของกฎหมายเชิงคลินิก	 รวมถึงบูรณาการเรื่อง

ของกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกทางปัญญา	 ทางวัฒนธรรม	 ร่วมกับการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมอันดีให้กับชุมชนและ

พัฒนาเรื่องของผ้าทอ	อาหารการกิน	สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการลงพื้นที่	คือการ

ได้เห็นรอยยิ้มของชุมชน	 ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวของชุมชน	 ถือเป็นเป้าหมาย

และเจตนารมณ์ที่ส�าคัญ	 ในการให้แต่ละคณะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อให้

ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยตัวของชุมชนเอง
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	 ผมนิสิตสาขาพัฒนาสังคม	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

พะเยา	 ผมได้มีโอกาสได้ท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด	 ในปี	 2560	

ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การนสิิต	และในปัจจบุนัด�ารงต�าต�าแหน่ง	ประธานสภานสิิต	

ซึ่งการได้ดูแลงานและกิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยทั้ง	 2	หน่วย	ท�าให้ผม

ได้ความรู ้และเรียนรู ้หลายอย่าง	 สามารถน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู ้ไปพัฒนาทักษะ

และการใช้ชวีติในการท�างานได้	 การเรยีนพร้อมกบัการรบัผดิชอบงานในมหาวทิยาลัย

แห่งน้ี	 สร้างความประทับใจให้ผมเป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะเรื่องความมีน�้าใจ	

ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของคนที่นี่	เสมือนเป็นเอกลักษณ์และเป็นอุปนิสัย

ของทุกคนที่เรียนและท�างานที่นี่		ท�าให้เรารู้สึกอุ่นใจและพึ่งพาได้	

	 การเรียนที่นี่	 ท�าให้ผมได้ท�ากิจกรรมมามากมาย	 มีกิจกรรมหนึ่งที่ท�าแล้ว

รู้สึกประทับใจมากที่สุดคือ	การเข้าร่วมท�างานกับโครงการรากแก้ว	ซึ่งเป็นโครงการ

ที่เน้นท�ากิจกรรมกับชุมชน	 ซึ่งตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีว่า	 “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”	เราออกไปท�ากิจกรรมโดยใช้หลักการของในหลวง

รัชกาลที่	 9	ที่เข้าไปพัฒนา	ช่วยเหลือ	ยกระดับชีวิตให้กับชุมชน	 เป็นกิจกรรมที่มี

ประโยชน์กับผมมาก	 เพราะผมเรียนพัฒนาสังคม	 การลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน

จึงเป็นการเรียนภาคปฏิบัติที่ได้เรียนรู้ในสายวิชาชีพด้านการพัฒนาสังคมอย่าง

แท้จริง

	 ตลอด	 8	 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยพะเยา	 ส่ิงท่ีผมเห็นและรับรู ้

มาโดยตลอดคือ	มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสรรค์สังคม	ท�าการรื้อฟื้น	 ส่งเสริม	

และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดพะเยามาโดยเสมอ	 ผมภูมิใจที่ได้

เข้ามาเรียนเป็นนิสิตที่นี่	 รู ้สึกอบอุ่นที่ได้ร่วมท�างานกับพ่ีๆ	และชุมชนต่างๆ	

ผมจะตั้งใจเรียน	เพื่อจบไปท�างานรับใช้สังคมอย่างสุดความสามารถครับ



33

 ความมีน�้าใจ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ

ซึ่งกันและกันของคนที่นี่ เสมือนเป็น

เอกลักษณ์ และเป็นอุปนิสัยของทุกคน

ที่เรียนและท�างานที่นี่ ท�าให้เรารู้สึกอุ่นใจ 

และพึ่งพาได้

ภาณุสิทธิ์  ทะสน
นิสิตสาขาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 ปลูกฝ ังให ้ เรามีความกล ้า

แสดงออกในทางทีด่ ี และมีความม่ันใจ

ในตัวเอง เมื่อได้มาท�างานในสถาบัน

การศึกษาแบบเดียวกันนี้ ท�าให้เรา

สามารถเป็นผู้สอนที่ดีได้

กิตติกรกวิน  ปิ ่นแก้ว
ครูช�านาญการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
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	 สิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยพะเยา	 หรือได้จากบ้านหลังนี้	 คือ	 ความรู ้

และประสบการณ์	 สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนคือ	 การสอนให้เราเป็นคนดี	

และความรู ้ที่สามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ส่วนประสบการณ์	คือการ

ท�ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย	 ไม่ว่าจะเป็นการท�ากิจกรรมสันทนาการ	

การท�าหน้าที่เป็นประธานเวียง	 ในปี	 2547	 และเป็นกรรมการกลางในการ

ท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลยั	 ทัง้สามหน้าทีท่�าให้เราได้รบัประสบการณ์การท�างาน

ในขณะที่เราก�าลังศึกษาอยู่	 ส่งผลให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน

ได้ง่ายขึ้น	 เมื่อได้มาท�างานจริงๆ	 และสามารถน�าความรู้ที่ได้ศึกษา	 มาปรับใช้กับ

การสอนนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี	

	 จุดเด่นของการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยา	คือ	ปลูกฝังให้เรา

มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี	 และมีความมั่นใจในตัวเอง	 เมื่อได้มาท�างานใน

สถาบันการศึกษาแบบเดียวกันนี้ท�าให้เราสามารถเป็นผู้สอนที่ดีได้

	 สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไว้คือ	การตอบแทนมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้โอกาส		และ

รางวลัต่างๆ	ซึง่ท�าให้เรามกี�าลงัใจ	และพลงัในการกลบัไปตอบแทนให้กบัมหาวทิยาลัย

พะเยา	 โดยได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินทูตวัฒนธรรมเวียง	 วิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สอนที่ดี	หรือร่วมงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา

ทุกครั้งที่มีโอกาส

	 อยากฝากถงึนสิติทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่นขณะน้ี	ค�าว่า	“เรยีน”	และ	“กจิกรรม” 

เป็นสิ่งที่คู่กัน	 การเรียนท�าให้เรามีความรู้	 แต่กิจกรรมจะท�าให้เรามีประสบการณ์	

เน่ืองจากสงัคมปัจจบุนัต้องการคนทีม่ปีระสบการณ์ควบคู่กบัคนทีม่คีวามรู้	การจะท�า	

สองสิ่งนี้ควบคู่กันไปได้ดี	สิ่งส�าคัญคือ	ต้องมีความรับผิดชอบ	และการจัดสรรเวลา

ที่ถูกต้อง	 จึงจะประสบความส�าเร็จในการเรียนและการท�ากิจกรรมควบคู่กัน	

อยากให้ก�าลังใจน้องๆ	ทีท่�ากจิกรรมในมหาวทิยาลยัทุกคน	กจิกรรมต่างๆ	 ท่ีน้องๆ	

ได้ท�านั้นเป็นก�าไรชีวิตให้กับตัวเรา	 เพราะเราจะได้ทั้งประสบการณ์และภูมิคุ้มกัน

ตวัเอง	 	 ไม่ว่าเราจะไปท�างานอยูใ่นหน่วยงานไหนก็จะท�าให้เราปรบัตวัเข้ากบัสงัคม	

และหน่วยงานได้ดี
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	 การท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา	 ถือเป็นสิ่งที่โชคดีส�าหรับผู้คน

ในชุมชนของเรา	 ไม่เพียงแต่พวกเราจะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นอย่างดีแล้ว	 การที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยมาจากการสร้าง

องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยพะเยา	 ถือเป็นสิ่งที่ประสบผลส�าเร็จส�าหรับชุมชน

ของเรา	ในปี	2554	ครูดาและชุมชนบ้านท่าฟ้า	ได้เริ่มรับโครงการ	1	คณะ	1	โมเดล	

ภายใต้โครงการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้แก่ชุมชน	คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา	ซึ่งเริ่มแรกเดิมทีชาวบ้านไม่มีความรู้ความสามารถทางด้าน

กฎหมายมากนัก	แต่หลังจากคณะนิติศาสตร์ได้เข้ามาให้ความรู้	ชาวบ้านเริ่มมีการ

ตื่นตัว	และเรียนรู้เรื่องของกฎหมาย	สิทธิที่ควรจะได้รับ	รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ	

ที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ	

	 ปัจจุบนัครดูา	อัจฉรา	ณ	น่าน	เป็นครปูระจ�าศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่าฟ้า	

อ�าเภอเชยีงม่วน	จงัหวดัพะเยา	และเป็นผูป้ระสานงานระหว่างพ้ืนท่ีอ�าเภอเชยีงม่วน

กับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	 โดยส่วนตัวแล้ว	 ครูดาเป็นคนท�างาน

เพ่ือสังคม	 ช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาในพื้นที่	 เพราะครูดาคิดเสมอว่าการท�างาน	

เพ่ือให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุ	รอยยิม้จากคนทีเ่ราได้ช่วยเหลอืคอืก�าลังใจท่ีดสุีดส�าหรบัครดูา	

	 สิ่งที่ประทับใจส�าหรับการได้มาร่วมงานกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

พะเยา	 คือการได้ออกรายการโทรทัศน์	 ท�าให้มีผู้คนจากต่างพื้นที่	 เข้ามาเยี่ยมชม	

และศึกษาข้อมูลด้านความเข้มแข็งของชุมชนเรามากขึ้น	 รวมไปถึงการเพิ่มรายได้

ของคนในชมุชน	ทีม่าจากภูมิปัญญาในท้องถิน่	 เช่นการทอผ้า	การทอตงุ	รวมไปถงึ

อาหารพื้นบ้านที่มีความเฉพาะของชาวไทยลื้อ	 เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเท่ียว	

ท�าให้ทุกวันนี้ชาวบ้านบ้านท่าฟ้า	อ�าเภอเชียงม่วน	จังหวัดพะเยา	ได้เปลี่ยนจาก

หมูบ้่านเลก็ๆ	เป็นหมูบ้่านแห่งการท่องเทีย่วด้านวฒันธรรมไปเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

	 ครูดายังคงหวังว่าถึงแม้จะมีสิ่งใหม่ๆ	 เข้ามามีบทบาทกับชุมชนท่ีนี่	

แต่สิ่งหนึ่งท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงชุมชน	 คือการอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมของ

ชาวไทลื้อ	ที่เห็นได้อย่างชัดเจน	และสิ่งหนึ่งที่ผู้คนที่นี่ยังคงหวังไว้เสมอว่า	จะมี

คนรุ่นใหม่มาสืบทอดและอนุรักษ์ความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อไว้	 ให้สืบทอดจาก

รุ่นสู่รุ่นต่อไป
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อัจฉรา  ณ น่าน

ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้า
และผู ้ประสานงานระหว่างพื้นท่ีอ�าเภอเชียงม่วน

กับมหาวิทยาลัยพะเยา

 หลังจากคณะนิติศาสตร์

ได้เข้ามาให้ความรู้ ชาวบ้านเริ่มมี

การตื่นตัวและเรียนรู ้ เ ร่ืองของ

กฎหมาย สิทธิ ท่ีควรจะได ้ รับ 

รวมไปถงึสวสัดกิารต่างๆ ทีร่ฐับาล

สนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
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8 ปี
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคน
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รวมทั้งสิ้น 126 หลักสูตร 

15 คณะวิชา 3 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต 

1 โรงเรียนสาธิต 

65 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

24 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท

10 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

21 หลักสูตร
หลักสูตรคู่ขนาน

ปริญญาตรี 2 ปริญญา

6 หลักสูตร
หลักสูตรคู่ขนาน

ปริญญาตรีควบโท
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กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กลุ ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

•	คณะทันตแพทยศาสตร์

•	คณะพยาบาลศาสตร์	

•	คณะแพทยศาสตร์	

•	คณะเภสัชศาสตร์	

•	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

•	คณะสหเวชศาสตร์	

•	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	

•	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•	คณะวิทยาศาสตร์	

•	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

•	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

•	คณะนิติศาสตร์	

•	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	

•	คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	

•	คณะศิลปศาสตร์	

•	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	

•	วิทยาลัยการศึกษา	

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ผลผลิตนิสิตรับใช้ชุมชน

8 ปี กับ 21,122 คน

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

ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
เพ่ือรับใช้ชุมชนและสังคมไทย 

31,269

3,152

10,598

653
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คณะ
โมเดล

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยของคนพะเยา

	 โครงการ	1	คณะ	1	โมเดล	หรอื	พะเยาโมเดล	

มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มหาวิทยาลัยได้รับนโยบาย	

1	 มหาวิทยาลัย	 1	 จังหวัด	 เมื่อปี	 2554	 จึงได้มีการ

สนับสนุนแนวคิด	 โดยการมอบนโยบาย	1	คณะ										

1	 อ�าเภอ	 ให้แต่ละคณะลงพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละ	

อ�าเภอของจังหวัดพะเยา	9	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมือง

พะเยา	อ�าเภอแม่ใจ	อ�าเภอดอกค�าใต้	อ�าเภอภกูามยาว	
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อ�าเภอจนุ	อ�าเภอเชยีงค�า	อ�าเภอปง	

อ�าเภอเชยีงม่วน	 และอ�าเภอภูซาง	

เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่	 สังคมด้วย

วิชาการ	 และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาสงัคม	 เพือ่สร้างความ

สัมพันธ์อันดี	 โดยการน�าความรู ้

ไปบูรณาการร่วมกับชุมชน	 ทั้งด้าน

พันธกิจ	การสอน	การวิจัย	บริการ

วิชาการแก่สังคม	 และท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดพะเยา	 ทั้งด้านการศึกษา	

อาชีพ	รายได้	และสุขภาวะ	รวมถึง

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

ในพืน้ทีจั่งหวัดพะเยาเพ่ือให้เกดิการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย	

ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	 คนใน

ชุมชนมีความรู้	และได้รบัการพฒันา	

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

ผลการด�าเนินงาน	8	ปี	ที่ผ่านมา	

มีต้นแบบการท�างานดังกล่าวกว่า	

49	โครงการ

14 14 17 18
31

43
49

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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พื้นที่แห่งความส�าเร็จ

ต้นแบบการพัฒนาชุมชน 

1 คณะ 1 โมเดล
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	 การน�าแนวคดิสร้างพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร	ผสมผสานกับการให้ความรู้

ด้านสุขภาพ	 ท�าให้พื้นที่ชุมชนในต�าบลแม่ใส	 จังหวัดพะเยา	 ที่ท�างานร่วมกับ

คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 สามารถลดภาวะโรคเบาหวาน	

และควบคุมระดับน�้าตาลได้	ท�าให้คนในชุมชนต�าบลแม่ใสมีสุขภาพที่ดี	และปรับ

พฤติกรรมการบริโภคที่ดี	 น�าไปสู่การพลิกฟื้นวิถีเกษตรแบบอินทรีย์ภายในชุมชน	

จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้	 และเกิดวิทยากรชุมชน	 ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขา	

จากรุ่นสู่รุ่น	จากชุมชนสู่อีกชุมชนอย่างยั่งยืน

		 ปัญหาขยะมูลฝอย

ของชุมชนบ้านห้วยข้าวก�่า	

จังหวัดพะเยา	มีปริมาณที่มากเกิน	ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

จงึได้ร่วมกบัเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�า่	 ให้ความรูก้บัชุมชน	 ก�าจัดขยะแบบครบวงจร	

โดยส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะ	 ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ	 การคัดแยก

และน�าขยะไปใช้ประโยชน์	 รวมถงึการก�าจดัขยะอย่างถกูหลักสุขาภิบาลโดยใช้แบบ

ฝังกลบจะช่วยให้ก�าจัดขยะมูลฝอยได้มากขึ้น	และยังมีผลกระทบกับชุมชนน้อยลง	

ด้านสุขภาวะชุมชน
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ลดต้นทุน และพัฒนาสายพันธุ์

โคขุนพะเยา

	 โคขุน	 สัตว ์เศรษฐกิจของ

จังหวัดพะเยา	หากมีการพัฒนาสายพันธุ์	และปรับปรุงสูตรอาหารที่มีคุณภาพและ

ต้นทนุต�า่	เพิม่น�า้หนกัและคุณภาพของเนือ้ได้	จะท�าให้เกษตรกรสามารถเพิม่รายได้

ได้มากขึน้

	 ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยพะเยา	

ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค	และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้ร่วมกันพัฒนา	

และวิจัย	จนประสบความส�าเร็จ	สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุนได้ถึงร้อยละ	50	

และเนื้อมีคุณภาพสามารถส่งออกตลาดภายในประเทศ	 และขยายโอกาสสู่ตลาด

อาเซียน	น�ามาซึ่งการจ้างงาน	ลดการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน

ด้านเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง

พลิกฟื้นข้าวอินทรีย์วิถีจุน 

	 ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	กับองค์กรต่างๆ

ในจังหวัดพะเยา	 ร่วมพลิกฟื ้นการเกษตร	 ปรับเปลี่ยนการท�าการเกษตรเคมี

มาเป็นการเกษตรอินทรีย์	โดยค�านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก	การรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรจัดต้ังเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน	 ตลอดจน

จัดท�าผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุน	ในชื่อผลิตภัณฑ์	“ข้าวหอมนกยูง” 
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	 มหาวทิยาลัยพะเยา	เข้าไปมส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขปัญหากลุ่มชุมชนที่ไม่มีรายได้

จากงานประจ�า	แต่สามารถประกอบอาชีพเสรมิ	

จนท�าให้กลายเป็นอาชีพหลักได้	รวมถึง

การเข้าไปให้ค�าแนะน�ากบัคนในชมุชนท่ีก�าลัง

ประสบปัญหาด้านผลติภัณฑ์และด้านการขาย	

อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วม	

ศึกษา	และเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของคนในชุมชนในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

สร้างงาน
สร้างอาชีพ
สร้างรายได้สู ่ชุมชน
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พัฒนาด้านกายภาพ
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 มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู ่

ท่ามกลางหบุเขา	ทีโ่อบล้อมด้วยธรรมชาติ	

บนพื้นท่ีกว่า	5,158	ไร่	โดยออกแบบ

สถาป ัตยกรรมและ ภู มิสถาป ัตย 	์

ให ้สอดรับกลมกลืนกับภูมิประเทศ

และการใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากร

กว่า	 20,000	 คน	 ดังนั้น	 ความพร้อม

ทางด ้านสภาพแวดล ้อมหรือด้าน

กายภาพ	เป็นสิง่ทีม่หาวทิยาลยัให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 	บนฐานความคิด 

“ให้คนอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ” 

เพราะ

 “สภาพแ วดล ้ อมที่ ดี
จะช ่วยสนับสนุนบรรยากาศ
การเรียนการสอน ช่วยพัฒนา 
ด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และจิตใจ”
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พระพุทธภุชคารักษ์ 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โปรดเกล้าฯ	

พระราชทานนามพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา	 ประดิษฐาน

พระนามาภิไธย	 ส.ธ.	 ว่า	 “พระพุทธภุชคารักษ์”	 หมายถึง	 พระพุทธรูปท่ีมี

พญานาคคุ ้มครองรักษา	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ประดิษฐานบนภูเขา

ด้านหลังหอประชุมพญาง�าเมือง	 เป็นสถานที่ส�าคัญท่ีมหาวิทยาลัยใช้ประกอบ

พิธีกรรม	 และสืบสานประเพณีส�าคัญทางด้านพุทธศาสนา	 เป็นศูนย์รวมจิตใจ	

รวมถึงเป็นพื้นที่ของการแสดงออกถึงความเคารพ	 ศรัทธาของบุคลากร	 และนิสิต

มหาวิทยาลยัพะเยา



54

จ�ำลองแบบจำกพระพุทธรูปนำคปรกแห่งเมอืงครหิ

ที่สร้ำงในพุทธศตวรรษที่ 18

18.30 เมตร

9 เมตร

	 น า ค ทั้ ง เ จ็ ด เ ศี ย ร	
ประดับด ้ วย เกล็ ด เรี ย งซ ้อน
สวยงาม	 แผ ่พั งพานพร ้อม
ปกป้ององค์พระพุทธภุชคารักษ์
อย่างองอาจ	 มีพลังอ�านาจ	 และ
ที่ฐานของขนดนาค	 ได้ประทับ
ด้วยพระนามาภิไธย	 ส.ธ.	 ดูเด่น
เป็นสง่า

	 	 	 	 	 	พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ปางมารวิชัย	 ประทับนั่งบน
ขนดนาค	3	ช้ิน	มเีศยีร	7	เศียร	

	 ชายจีวรมีความอ ่อนช ้อย
พลิ้วไหว	มีองค์ประกอบศิลปะที่สามารถ
มองเหน็ความงาม	 ให้ความรูส้กึท่ีอิม่เอบิ	
ร่มเย็น	เมตตา	สูงส่ง	สงบสุข	
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

เปิดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถม

ศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา	โดยให้ความส�าคัญ

ในการจดัการเรยีนการสอน	เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการ	

ทางด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตใจ	และสตปัิญญา	

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกๆ	 ด้าน	

มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ	 ทักษะด้านชีวิต	 รู้จัก

การคิดวิเคราะห์	 มีความเป็นผู้น�า	 มีคุณธรรม	

เป็นสถานที่บ่มเพาะให้เด็กได้เรียนรู้	 ได้ใช้ชีวิต	

สามารถปรับตัวเข ้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็น

อย่างดี	และเป็นที่พึ่งของสังคมได้



57



58

อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

(ปวง ธมฺมปญฺโญ)

 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

(ปวง ธมฺมปญฺ โญ) เป ็นชื่ออาคารที่ตั้ งขึ้น													

เพือ่ประกาศเกียรตคิณุปชูนยีบคุคลของจงัหวดัพะเยา	

ท่านเป็นปราชญ์ทางด้านภาษาล้านนา	 เป็นนัก

ประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนา	 และสร้างคุณ

ประโยชน์อันทรงคุณค่าแก่ชาวพะเยา	และแผ่นดิน

ล้านนาตะวันออก	 	 อาคารหลังนี้ก่อสร้างในป	ี

2558	เป็นปีที่ท่านมีอายุครบ	99	ปี	รูปแบบอาคาร

ออกแบบให้มีรูปโค้ง	สอดรับกับกลุ่มอาคารเรียน

รวมรูปทรงเกือกม้า	 แสดงถึงงานสถาปัตยกรรม

ที่ออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ามกลาง

ธรรมชาติได้อย่างลงตัว	

	 ภายในอาคารใช้เป็นพืน้ท่ีส�าหรบัการเรยีน

การสอนของนสิติ	การจดัประชมุ	และกจิกรรมต่างๆ	

ของมหาวิทยาลัย	 และเป็นพ้ืนท่ี	 Co-working	

space	 เพื่อให้ภาคเอกชน	 นิสิต	 และบุคลากรได้

ท�างานร่วมกัน	และเป็นพื้นที่ตั้งต้นธุรกิจ	ส�าหรับ

ธุรกิจ	Start	up
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อาคารหอพักนิสิต

 อาคารหอพักนิสิต	 หอพักส�าหรับนิสิต

ชั้นปีท่ี	1	สร้างข้ึนเม่ือปี	2549	เป็นอาคาร	4	ชั้น	

มีอาคารท้ังหมด	32	อาคาร	รองรับนิสิตได้ถึง	

7,000	คน	ภายในหอพักประกอบด้วย	ห้องพัก	

ห้องซักรีด	ห้องกิจกรรม	ซึ่งหอพักดังกล่าวมีระบบ	

รักษาความปลอดภัยตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ทั้งกล้อง

วงจรปิด	ระบบคีย์การ์ด	เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

และผู ้จัดการหอพักที่คอยดูแล	 ภายในบริเวณ

หอพัก	 ยังมีร้านสะดวกซื้อ	 โรงอาหารเวียงพะเยา	

ร้านอปุกรณ์เครือ่งเขยีน	ร้านถ่ายเอกสาร	เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย
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อาคารเรียนรวม PKY

 อาคารเรยีนรวม PKY สร้ำงขึ้นในปี 2540 

เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น สร้ำงลดหล่ันไปตำมสภำพ

ภูมิประเทศ ซึ่งมีควำมลำดชัน เพื่อให้เข้ำกับ

สภำพพื้นที่  มีทัศนียภำพที่สวยงำม ปัจจุบัน

ภำยในอำคำรเป็นที่ท�ำกำรของคณะนิติศำสตร์ 

คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ 

และวทิยำลยักำรศกึษำ ภำยในอำคำรมศูีนย์หนงัสอื 

จุฬำฯ และธนำคำรไทยพำณิชย์ เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกให ้กับนิสิตและบุคลำกรของ

มหำวทิยำลัย
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อาคารส�านักงานอธิการบดี

 อาคารส�านักงานอธิการบดี	 หรือชื่อ

ที่ถูกเรียกจนติดปากว่า	 “ตึกแหลม”	 เป็นอาคาร

สูง	3	ชั้น	สร้างขึ้นในปี	2540	เดิมอาคารจะเป็น

ทรงแหลม	 ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก	

“พระมาลาเบี่ยง”	 เป ็นพระมาลาที่สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช	 ทรงในสงครามยุทธหัตถี	

ถือเป็นเครื่องพิชัยสงครามที่ส�าคัญ	 หนึ่งในเครื่อง

ราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทย	 โดยอาคารนี้

เป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้ส�าหรับ

การเรียนการสอนของนิสิตและเป็นส�านักงาน

ของบุคลากร	 ปัจจุบันตัวอาคารได้ปรับปรุงใหม่	

ภายในอาคารประกอบด้วย	 ที่ท�าการของผู้บริหาร	

หน่วยงานต่างๆ	และห้องประชุม	เพื่อใช้ในการ

จัดประชุม	อบรม	สัมมนาต่างๆ
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อาคารสงวนเสริมศรี

 อาคารสงวนเสรมิศร	ี ก่อสร้างเมือ่ปี	2559	

เป็นท่ีท�าการของบคุลากรกองกจิการนสิติ	 ภายใน

อาคารนอกจากจะเป็นท่ีท�าการของ	 กองกิจการ

นิสิตแล้ว	 ยังเป็นสนามกีฬาในร่ม	 เช่น	 สนามกีฬา

วอลเลย์บอล	สนามบาสเกตบอล	สนามเซปักตะกร้อ	

สนามแบดมนิตนั	สนามปิงปอง	และ	Fitness	Room	

อาคารหลังนี้จะอยู ่ถัดจากหอพัก	 UP	 DORM	

และสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย
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อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร	เป็นอาคารท่ีใช้จัดการเรียนการสอน

ด้านเทคโนโลยี	 ด�าเนินการก่อสร้างเมื่อปี	 2551	

เป็นอาคารสูง	3	ชั้น	ตัวอาคารจะถูกออกแบบ

ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา	

มีพืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ	2,835	ตารางเมตร	ประกอบ

ไปด้วย	 ส�านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร	(ICT)	ศนูย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	 (CITCOMS)	 ท่ีท�าการของงาน

ทะเบยีนนสิติและประมวลผล	กองบรกิารการศกึษา	

ห้องปฎิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์	 ห้องเรียน	

ห้องประชุม	และห้องสัมมนา
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อาคารเรียนรวม CE 

	 เป็นอาคารเรียนรวมแห่งใหม่	 ใช้ส�าหรับ

การเรียนการสอนของนิสิต	 ด�าเนินการก่อสร้าง	

เม่ือปี	2547	มีพืน้ท่ีใช้สอย	31,000	ตร.ม.	ประกอบ

ไปด้วย	 ห้องเรียน	 ห้องสมุด	 ห้องประชุม	 คลินิก

แพทย์แผนจีน	 คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต	์

และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข																	

 อาคารเรียนรวม CE	เป็นอาคารเรียน

ที่ รองรับการจักการเรียนการสอนมากที่สุด	

ด้วยพื้นที่ เหมาะส�าหรับการเอื้ออ�านวยความ

สะดวกให้กบันสิติทีม่าเรยีนแล้ว	ยงัเป็นศูนย์กลาง

ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ไว้คอยบริการ	

เช่น	 ร้านอาหาร	 ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา	

ธนาคาร	 รวมไปถึงร้านถ่ายเอกสาร	 ที่เอื้ออ�านวย

ให้ท้ังบคุลากร	นสิติ	รวมถงึบคุคลภายนอก	ท่ีเข้ามา	

ยังมหาวิทยาลัยแห่งนี้	นอกจากนี้	อาคารเรียนรวม	

CE	 ยังเป็นอาคารที่มีทางเชื่อมไปยังอาคารของ

คณะต่างๆ	ได้อีกด้วย
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หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
(เรือนเอ้ืองค�า)

 หน่วยปฎบิตักิารวิชาชีพการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว (เรือนเอื้องค�า)	 เป็นสถานที่

ให้บรกิารด้านทีพ่กั	และเป็นหน่วยงานท่ีจัดหารายได้

เข้าสู่มหาวิทยาลัย	ซึ่งประกอบด้วย	เรือนเอื้องเงิน	

และเรอืนเอ้ืองค�า	มห้ีองพกัท้ังหมด	จ�านวน	120	ห้อง	

เพื่อรองรับแขกจากหน่วยงานต่างๆ	 เริ่มก่อตั้ง

เมื่อปี	2548	มีพื้นที่ทั้งหมด	4	ไร่	2	งาน	ในปี	2558	

ได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีส�าหรับจัดประชมุ	

จัดงานเลี้ยง	บริการทั้งอาหารไทย	และญี่ปุ่น	และ

ในปี	2560	ได้เปิดให้บรกิารร้านกาแฟ	ภายใต้แนวคดิ	

“จิบกาแฟ ดแูลป่า”	ซึง่เป็นการน�ากาแฟจากชมุชน

ปกาเกอะญอ	มาจ�าหน่าย	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ชุมชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

 ศูนย ์การแพทย ์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา	 จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน

จังหวัดพะเยา	 และพื้นที่ใกล้เคียงแบบครบวงจร	

เนือ่งจากการให้บรกิารทางด้านสขุภาพของจงัหวดั

พะเยายังไม ่ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี	 บุคลากร

ทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการเรียนการสอนทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	เพื่อตอบสนองความต้องการ

ก�าลังคน	 จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	 เพ่ือรองรับ

การจัดการเรียนการสอน	 เป็นแหล่งวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้	 เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ	รวมถงึการสร้างเครอืข่าย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาล	 5	 จังหวัด

ได้แก่	 จังหวัดพะเยา	น่าน	แพร่	 เชียงราย	และ

ล�าปาง
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พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี
	 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสร้างพระราชา-

นุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก	ประทับคูส่มเดจ็พระศรนีครนิทรา	

บรมราชชนน	ีเพือ่น้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุ

ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง

หาที่สุดมิได้	และเพื่อให้คณาจารย์	พนักงาน	นิสิต	

และประชาชนทั่วไป	 ได้ประจักษ์ในพระเกียรติคุณ

และด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป	

	 พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก	ทรงพระอริยิาบถยนื

ฉลองพระองค์ทหารเรือ	 ประทับคู่สมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี	 ทรงพระอิริยาบถนั่ง	

ท�าด้วยทองสมัฤทธ์ิ	ขนาด	1.5	เท่า	ของพระองค์จรงิ	

น�า้หนกัรวมประมาณ	900	กโิลกรมั	โดยได้รบัเกยีรติ

จาก	 อาจารย์เศวต	 เทศน์ธรรม	 ศิลปินแห่งชาติ	

สาขาทัศนศิลป์	 (ประติมากรรม)	 พ.ศ.	 2560	 เป็น

ประตมิากร	โดยมหาวทิยาลยัได้ประกอบพธิอีญัเชญิ	

พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช

วิกรมพระบรมราชชนก	 ประทับคู่สมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี	 ขึ้นประดิษฐาน	ณ	 ลาน

พระราชานุสาวรีย์	ด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	 เมื่อวันที่	

10	กุมภาพันธ์	2561
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หอพระพุทธรูปประจ�า

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 หอพระพุทธรูปประจ�าศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกแบบ	

โดยใช้	หอค�าหลวง	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	จงัหวดั

เชยีงใหม่	เป็นแม่แบบ	โดยมหาวทิยาลยัได้อญัเชญิ

พระพุทธภุชคารักษ์	 (องค์จ�าลอง)	 ขึ้นประดิษฐาน	

บนฐานชุกชี	 ณ	 หอพระพุทธรูปประจ�าศูนย ์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	

เม่ือวันที่	18	ธันวาคม	2560	และสถานที่แห่งนี้	

ยงัเป็นสถานทีท่ีบ่คุลากร	นสิติ	และประชาชนทัว่ไป	

สามารถเข้ามาเคารพสักการบูชา
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พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 พระบรมรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 เพ่ือน้อมร�าลึกถึง

พระเกียรติคุณและสบืสาน	ประวติัของมหาวทิยาลัย

พะเยาที่ ก ่ อ เกิ ดจากมหาวิทยา ลัยนเรศวร	

โดยพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช																					

ทีป่ระดิษฐาน	ณ	มหาวทิยาลัยพะเยา	ได้ขออนญุาต

จ�าลองรูปแบบจาก	 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัด

พษิณโุลก	และได้รบัความอนเุคราะห์จากกรมศลิปากร

ส่งเจ้าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาในการสร้างพระบรมรปูฯ	

เป ็นรูปแบบในท ่าประทับนั่ ง 	 พระหัตถ ์ขวา

ทรงสุวรรณภิงคาร	หลัง่ทักษโิณทกประกาศอิสรภาพ		

มีขนาด	 2.5	 เท่า	 ของพระองค์จริง	 ความสูงของ

พระบรมรูปฯ	 จากพื้นแท่นประดิษฐานถึงยอด

พระเศียร	4.40	เมตร	น�้าหนักรวมประมาณ	5	ตัน		

พระบรมรูปฯ	 ท�าด้วยโลหะสัมฤทธิ์	 (บรอนซ์)	

และในวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 2560	 ได้อัญเชิญ

พระบรมรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชขึน้ประดษิฐาน	

ณ	 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	 บริเวณวงเวียน

ด้านหน้าทางเข้ามหาวทิยาลยัพะเยา	และมหาวิทยาลยั

พะเยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	 สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเปิด																

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

มหาวิทยาลัยพะเยา	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2561
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หอประชุมพญาง�าเมือง

 หอประชุมพญาง�าเมือง  สร้างขึ้นเพ่ือ

เทิดพระเกียรติ	 “พญาง�าเมือง”	 บูรพกษัตริย	์

อาณาจักรภูกามยาว	 (พะเยา)	สร้างขึน้เมือ่ปี	2549	

บนพืน้ที	่ 13,570	 ตารางเมตร	 โดยรูปแบบอาคาร	

ออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียวยกใต้ถนุสงู	เป็นแบบ

ศิลปะล้านนาร่วมสมัย	 ออกแบบ	 โดย	 อาจารย์

จุลทรรศน ์ 	 กิ ติบุ ตร 	 ศิ ลป ินแห ่ งชาติส าขา

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย	แนวคิดการก่อสร้าง

หอประชุมได ้มาจากซุ ้ มประตู วัด 	 ซึ่ ง เ ป ็ น

สถาปัตยกรรมชาติพันธุ์ไต	เมืองเชียงตุง	มีลักษณะ

รูปทรงปราสาทซ้อนชั้น	หลังคาทรงกูบหรือบัวถลา	

แบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	ห้องประชมุ

ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้	 2,800	 ท่ีนั่ง	

ห้องส�านักงาน	 และลานอเนกประสงค์	 ปัจจุบัน

ใช ้ เป ็นสถานที่ รับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัย	ใช้จดัการประชมุ	สัมมนา	จัดกิจกรรม	

และการแสดงต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย



83



84

 กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร	 เป็นอาคาร

ที่สร ้างขึ้น	 เพื่อเป ็นสวัสดิการของบุคลากร

มหาวิทยาลัย	 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี	 2558	 บนพื้นที่	

20,863	ตารางเมตร	ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด	

5	 หลัง	 โดยแบ่งเป็นอาคารที่พักบุคลากรจ�านวน	

4	 หลัง	 มีห้องพักทั้งหมด	 240	 ห้อง	 โดยห้องพัก

แต่ละห้อง	 ประกอบด้วย	 ห้องนอน	 ห้องนั่งเล่น	

ห้องเตรียมอาหาร	 ห้องน�้า	 ระเบียง	 และอาคาร

บริการ	จ�านวน	1	หลัง	ภายในอาคารประกอบด้วย	

ฟิตเนส	ห้องน�้าพร้อมล็อคเกอร์ชาย	-	หญิง	

ห้องซักรีด	 ห้องเก็บของ	 และห้องส�านักงาน	

โดยรูปแบบอาคารถูกออกแบบให้เข้ากับพื้นที่

โดยรอบของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งตั้งอยู ่บนเนินเขา

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

กลุ่มอาคารท่ีพักบุคลากร
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มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย 
 มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชยีงราย 

ตั้ งอยู ่บริ เวณศูนย ์ราชการจังหวัดเชียงราย	

บ้านฝั่งหมิ่น	 ต�าบลริมกก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

เชียงราย	 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามติดกับแม่น�้ากก	

ซึง่เป็นแม่น�า้สายหลกัของจังหวดัเชยีงราย	บนพืน้ท่ี	

25	 ไร่	 วิทยาเขตเชียงราย	 มีฐานะเป็นห้องเรียน

นอกสถานที่ 	 ใช ้ส�าหรับจัดการเรียนการสอน

ของนิสิต	ระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท	โดยมี

อาคารต่างๆ	ดังนี้	อาคารส�านักงาน	ประกอบด้วย	

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

2	ห้อง	และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์	จ�านวน	

1	ห้อง	อาคารเรยีนรวม	มท้ัีงหมด	32	ห้อง	ประกอบ

ด้วย	ห้องประชุม/สมัมนา	จ�านวน	4	ห้อง	ห้องปฏบิตัิ

การคอมพิวเตอร์	จ�านวน	1	ห้อง	ห้องเรียน	จ�านวน	

27	ห้อง	และอาคารหอพกั	เพือ่รองรบัการฝึกปฏบิตัิ

การวชิาชีพการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	วทิยาเขต

เชียงราย	มีทั้งหมด	4	ชั้น	 24	ห้อง	แบ่งเป็นห้อง

ปรบัอากาศ	(VIP)	จ�านวน	12	ห้อง	ห้องปรบัอากาศ	

(ธรรมดา)	จ�านวน	12	ห้อง
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 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะวิชาท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีมีความจ�าเป็นต่อ

การพัฒนาประเทศ	 เน้นการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ่งให้นิสิตอยู่และเรียน	(Live	and	Learn)	อย่างมี

ความสุข	 จบไปมีงานท�าและเป็นคนดีของสังคม	

ดังน้ัน	 วิทยาลัยการจัดการ	 กรุงเทพมหานคร	

มหาวิทยาลัยพะเยา	จึงเพ่ิมโอกาสการท�างาน

ทัว่โลก	โดยการส่งเสรมิการเรยีนรู	้ให้แก่นสิติ	ทัง้ด้าน

องค์ความรู้	และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	นิสิต

สามารถเลือกกลุ ่มเรียนได ้ทั้งกลุ ่มเรียนที่ใช้

ภาษาไทยเป็นสื่อการสอน	 และกลุ ่มเรียนท่ีใช ้

ภาษาองักฤษเป็นสือ่การสอนตามระดบัความสามารถ

การใช้ภาษาของผูเ้รยีน	เพือ่เตรยีมความพร้อมนสิติ

เข้าสู ่ตลาดแรงงานของประเทศ	 ของประชาคม

อาเซยีน	และประชาคมโลก	โดยวทิยาลัยการจัดการ

ได้สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	

ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้

เท่าเทียมกัน

วิทยาลัยการจัดการ 
กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร ดังนี้

	 1.	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว	

(Master	 of	 Arts	 in	 Hotel	 and	 Tourism	

Management)

	 2.	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 (Master	 of	

Education	in		Educational	Administration)

	 3.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

(Master	of	Business	Administration)

สถานที่เรียน จัดตั้งที่

55	อาคารเวฟเพลส	ชั้น	8	

ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

(ลงสถานี	BTS	เพลินจิต	เข้าอาคารเวฟเพลส)
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พัฒนาสิ่งแวดล้อม



92



93

 “มหาวิทยาลัยในสวน”   เป็นค�าที่อธิบาย	
แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตร	 และรักษาความเป็นธรรมชาติของ
มหาวทิยาลยัพะเยาได้เป็นอย่างดี		กลุม่อาคารเรยีน	อาคารฝ่ายบรหิาร	
และในส่วนของท่ีพกัอาศัยของบุคลากรและนิสติ	 ได้รบัการออกแบบ
ให้สอดคล้องประสานกับสภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด	 เพื่อให้
ทุกวันของการเรียนการท�างาน	และการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่	ไม่เพียงแต่
ได้รับความรู ้และท�างานเท่านั้น	 แต่ยังได้สัมผัสถึงความงดงาม
และความอ่อนโยนของธรรมชาติในทุกๆ	วัน	
	 จากแนวคิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	 ไม่เพียงแต่การรักษา
สภาพแวดล้อมเดิมไว้เท่าน้ัน	แต่มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญ
กับการผลิตองค์ความรู้	เพื่อสร้างและรักษา	ป่า	น�้า	และสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่คู ่กับการพัฒนาคน	 เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ	 กัน	
อีกด้วย
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 แหล่งน�้า แหล่งชีวิต  หัวใจส�าคัญ
ของการบริหารจัดการแหล่งน�้าของมหาวิทยาลัยพะเยา	 คือ	
การไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรอบข้าง	ควบคู่ไปกับ
การสร้างแหล่งน�้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน	รูปธรรมของเจตนารมณ์
ดงักล่าว	ปรากฏเป็นโครงการพฒันาแหล่งน�า้รอบมหาวทิยาลัย	
ให้มีศักยภาพการกักเก็บน�้าเพ่ิมขึ้น	 เช ่น	 ห้วยนาปอย	
และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าหลักสองแห่งภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีปริมาณเก็บกักน�้าเพิ่มขึ้นจากเดิม	
400,000	ลบ.ม	เป็น	660,000	ลบ.ม.
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การจัดการพลังงาน
จากแสงอาทิตย์
	 เพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลังงาน	มหาวทิยาลัย	

พะเยาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแหล่งพลังงาน

ทางเลือก	โดยจัดตั้งโครงการ	Campus	Power	Project	

in	University	of	Phayao	ที่มีเป้าหมาย	เพื่อผลิตพลังงาน

ทดแทนจากแสงอาทิตย์	 โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์

เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์	 บนระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร	การบริหารจัดการไฟฟ้า

หรือเครือข่ายสมาร์ทกริด	 (Micro	 Smart	 Grid)	 ที่จะ

แสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟ้า	 และการใช้พลังงาน

อาคารต่างๆ	โดยเริ่มน�าร่องในกลุ่มอาคารของวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 และขยายไปสู ่อาคารและ

โรงเรือนอ่ืนๆ	กว่า	15	อาคาร	ปัจจุบันมหาวิทยาลัย

มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น	500	กิโลวัตต์	นอกจากนี้	

ยังได้น�าไปถ่ายทอด	 และทดลองติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวอีกด้วย
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 รถสวัสดิการมหาวิทยาลัย
พะเยา หรือ “รถเมล์ม่วง” เป็น

รถเมล์ท่ีให ้รับส่งนิสิต	 บุคลากร	 และ

ประชาชนทั่วไป	 ที่ เ ดินทางเข ้ามายัง

มหาวิทยาลัย	 โดยมีจ�านวน	 36	 คัน	

ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้รถเมล์ม่วง

ทุกคันใช้พลังงาน	Compressed	Natural	

Gas	(CNG)	ซึง่เป็นพลงังานทีไ่ร้สแีละกลิน่	

ท�าให้การเผาไหม้มีเขม่าน้อย	 และไม่มี

สารตะกั่วที่จะไปท�าลายคุณภาพอากาศ

และสภาพแวดล้อม	ทดแทนการใช้น�้ามัน	

ผลการด�าเนินการดังกล่าว	 จึงถือเป็น

โครงการต้นแบบท่ีท�าให้มหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีปลอดรถจักรยานยนต์	

รวมทัง้การใช้พลงังานทางเลอืก	เพือ่รกัษา

สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้

ส�าเร็จ

ลดมลพิษอากาศ
เพิ่มความปลอดภัย
ให้กับชีวิต 
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 จากขยะสูเ่ชื้อเพลิงสะอาด  
การจัดการขยะในชุมชนที่มีผู ้ คนอาศัยกว ่า	

20,000	 ชีวิต	 ด้วยปริมาณกว่า	 2	 ตันต่อวัน	

อาจเป็นเรื่องยากที่จะสามารถรักษาส่ิงแวดล้อมได	้

ด้วยตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว	มหาวทิยาลยัพะเยา

จึงมุ่งม่ันหาแนวทางการจัดการขยะที่สามารถน�า

กลับมาใช้ประโยชน์ได้	 จึงได้จัดตั้งโรงคัดแยก

ขยะด้วยระบบเคร่ืองจักรกลและระบบชีวภาพ

เพือ่ผลติเป็นเชือ้เพลงิขยะ	(Refuse	Derived	Fuel-RDF)		

ผลของการด�าเนินการท�าให้ระบบการจัดการขยะ

มีการจัดการอย่างเหมาะสม	 ส่วนขยะที่เป็นวัสดุ

เผาไหม้ได้	จะน�าไปสู่กระบวนการสร้างให้เป็น

พลังงานเชื้อเพลิงสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

ส�าหรับเป็นเช้ือเพลิงป้อนหม้อไอน�้า	 เพ่ือผลิต

ไฟฟ้าและความร้อน	 ซึ่งกระบวนการจัดการขยะ

ดงักล่าว	สอดคล้องกบันโยบายการรกัษาสิง่แวดล้อม

และการใช้พลังงานทางเลือกของมหาวิทยาลัย

พะเยา
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Botanical University
มหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical 

University)	 การออกแบบแผนผังของมหาวิทยาลัยพะเยา

จึงออกแบบผังอยู ่ภายใต ้แนวคิดมหาวิทยาลัยในสวน

พฤกษศาสตร ์	 ที่ริ เริ่มจากโครงการสนองพระราชด�าริ	

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีโดยผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้พื้นที่กว่า	5,158	ไร่	เป็นแหล่งผลิต

ความรู ้และการศึกษา	 รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

ท่ามกลางธรรมชาติ	พืชพันธุ ์ต้นไม้และดอกไม้	 ท่ีสวยงาม

ของจังหวัดพะเยาอีกแห่งหนึ่ง	
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ถนนสายดอกไม้   

การจัดสรรพื้นท่ีการใช ้

งานให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง

กลมกลืนระหว่างอาคาร	

สวนและป่าดัง้เดมิ	จนเกดิ

เป็น	 “ถนนสายดอกไม้” 

ท่ีท� า ให ้มหาวิทยาลั ย

พะเยามีสี สันและชีวิต

ชีวาที่แตกต่างกันไปตาม

ฤดูกาล	

โซนชมพู	 เป็นโซน

ที่ ก� า หนด ให ้ ปลู ก ต ้ น

กัลปพฤกษ์	 ต ้นไม ้ที่มี	

ด อ ก ไ ม ้ สี ช ม พู ห ว าน	

ตั้ ง แ ต ่ ถ น น ห น ้ า

มหาวิทยาลัยจนถึงด้าน

หลังมหาวิทยาลัย

โซนสีม่วง	เป็นโซน

ที่ ก� า หนด ให ้ ปลู ก ต ้ น

ศรีตรัง	 	ต้นไม้ที่มีดอกไม้

สีม่วง	 ตั้งแต่วงเวียนหน้า

อาคารวิศวกรรมศาสตร์

ไปจนถึงประตูศรีโคมค�า	

จ�านวน	287	ต้น						

โซนสีเหลือง		เป็น

โซน ท่ีก� าหนดให ้ปลู ก

ต้นไม้ที่มีดอกไม้สีเหลือง	

7	สายพันธุ์	 ได้แก่	ต้นเหลืองปรีดียาธร	ต้นตาเบบูญ่า	

จ� านวน	 40	 ต ้น	 ต ้นร� า เพย	 จ� านวน	 40	 ต ้น	

ต้นราชพฤกษ์	จ�านวน	40	ต้น	ต้นสุพรรณิการ์	จ�านวน	

40	ต้น	ต้นเหลืองอินเดียและต้นเหลืองเชียงราย	

จ�านวนละ	20	ต ้น	ปลูกสลับกัน	ณ	บริเวณเนิน

ที่ประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์	 รวมเป็นต้นไม้

ในโซนสีเหลือง	จ�านวน	240	ต้น		

ในอนาคตถนนสายดอกไม้มหาวิทยาลัยพะเยา	

จะผลิบานตามฤดูกาลสลับสีอย่างสวยงาม	 และเป็น

อีกหนึ่งสถานที่ที่จะสร้างความประทับใจให้กับนิสิต	

บุคลากร	 ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา	 และผู้มาเยือน	

ได้หยุดพักสัมผัส	และช่ืนชมความสวยงามของสีสัน

พันธุ์ไม้	ดังกล่าว
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พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
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คลินิกแพทย์แผนจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
	 มหาวิทยาลัยพะเยา	เล็งเห็นความส�าคัญด้านการพัฒนาองค์ความรู ้	

ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันรักษาสุขภาพ	 โดยมุ่งเน้นการลดปัจจัยเส่ียงด้าน

สุขภาพแบบองค์รวมพร้อมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	

เป็นหลักสูตรคู่ขนาน	 2	 ปริญญา	 ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต	

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาภาษาจีน	 โดยมีการลงนามข้อตกลง

ความร ่วมมือทางวิ ชาการด ้ านการจั ดการ เรี ยนการสอนภาษา จีนกับ

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน	ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ด้านความร่วมมือ

การจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีน	และฝึกงานทางคลินิกกับมหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจนีกวางโจว	และมหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจีนกวางสี	ณ	สาธารณรฐั	

ประชาชนจีน	

	 นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนจีน	เพื่อเป็น

ศูนย์การเรียนรู ้	 ฝึกงาน	 และให้บริการทางการแพทย์ส�าหรับนิสิต	 บุคลากร	

และประชาชนทั่วไป	 มุ่งเน้นให้เป็นคลินิกตัวอย่างทางการแพทย์แผนจีนในเขต

ภาคเหนือ	 โดยให้ได้มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับสากล	 เป็นศูนย์กลางเผยแพร่

ศาสตร์การแพทย์แผนจนี	ให้เป็นทีรู่จ้กั	และยอมรบัจากผูใ้ช้บรกิารอย่างกว้างขวาง	

	 ส�าหรับระยะแรก	 ทางคลินิกมุ่งเน้นการรักษาด้วยการฝังเข็มเป็นหลัก	

ซึง่โรคทีส่ามารถรกัษาได้ด้วยการฝังเขม็	ได้แก่	กลุม่อาการปวดต่างๆ	โรคระบบประสาท	

โรคระบบทางเดินหายใจ	 โรคระบบทางเดินอาหาร	 กลุ่มอาการของสตรีวัยใกล้

หมดประจ�าเดือน	และลดอาการปวดประจ�าเดือน	 เป็นต้น	ปัจจุบันองค์การ

อนามัยโลก	 (WHO)	 ได้รับรองการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มอย่างเป็นทางการ

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งต่อไป	 คลินิกแพทย์แผนจีนจะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพร	 และการนวดทุยหนา	 ควบคู่กับการฝังเข็ม	

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไป	
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การแพทย์แผนไทยประยุกต์
Applied Thai Traditional Medicine 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	คือ	การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษา

จากสถาบันศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง	 โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	 เพื่อการ

วนิิจฉยั	และการบ�าบดัโรค	โดยมวีทิยาศาสตร์เข้ามารองรบัในการอธบิาย	และมคีวามรู้

ทางการแพทย์พื้นฐานในการวินิจฉัย	และรักษาโรค

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์

แผนไทยประยุกต์	เพื่อบริการตรวจวินิจฉัยโรค	รักษาโรคทั่วไป	และให้ค�าแนะน�า

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	แก่	นิสิต	บุคลากร	และประชาชนทั่วไป	โดยเปิด

ให้บริการในวันและเวลาราชการ	มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน	ในหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยกุต์	เพือ่เตรยีมความพร้อมสูก่ารเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์	

ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน	 และการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ทั้ง	4	ด้าน	ซึ่งประกอบด้วย

 1. ด้านเวชกรรมแผนไทย	เป็นการตรวจ	และรกัษาโรค	ด้วยทฤษฎทีางการ

แพทย์แผนไทย

 2. ด้านเภสัชกรรมแผนไทย	เป็นการปรงุยา	และผลติยาสมนุไพร	ส�าหรบั

รักษาโรค

 3. ด้านหตัถเวชกรรมแผนไทย	เป็นการบ�าบดัรกัษาโรค	ด้วยวธิหัีตถบ�าบดั

แบบราชส�านัก

 4. ด้านการผดุงครรภ์ไทย	เป็นศาสตร์การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์	และ

การดูแลมารดาหลังคลอด
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 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้บริการ ดังนี้

	 1.	 ให้บริการนวดรักษาแบบราชส�านัก	 เป็นศาสตร์การนวดที่สืบทอดจาก

แพทย์แผนไทยที่ท�างานในวังเจ้านายชั้นสูง	(นวดแบบราชส�านัก)

	 2.	การนวดรกัษาช่วยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติ	และน�า้เหลอืง	กระตุน้

ระบบประสาทให้ดีขึ้น	ท�าให้กล้ามเนื้อคลายตัว

	 3.	รกัษาบ�าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	อาท	ิปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้	โรคไมเกรน	

ฟื้นฟูอัมพฤกษ์	อัมพาต	พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร	อบสมุนไพร

	 4.	 การให้ค�าปรึกษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 อาทิ	 ธาตุเจ้าเรือน	

ท่ากายบริหารฤาษีดัดตน	เป็นต้น
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ศูนย์สุขภาพบุคลากร

	 การขบัเคลือ่นให้มหาวทิยาลยัก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	ตามนโยบาย	

และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย	 ดังนั้น	 “การสร้างขวัญ และก�าลังใจ” 

ในการท�างานให้กับบุคลากร	 จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลในการท�างาน	 มหาวทิยาลยัจงึได้จดัสวัสดกิาร	 และสทิธปิระโยชน์

ต่างๆ	เพ่ือให้บุคลากรท�างาน	และท�าหน้าทีไ่ด้อย่างมีความสุข	ตามแนวคดิการสร้าง

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

	 การออกก�าลงักายและเล่นกฬีา	เป็นส่วนส�าคัญของวถิชีวีติ	และเป็นกลไก

ที่ส�าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม	 โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	

ทีมุ่ง่เน้นถงึความส�าคญัของการออกก�าลงักาย	และการเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพ	ควบคู่

ไปกับการพัฒนาการออกก�าลังกาย	และเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงได้จัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง	Happy	Body	คือ	

มีสุขภาพแข็งแรง	 ทั้งกายและจิตใจ	 โดยการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น	เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา	ได้มีโอกาส

ออกก�าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	เพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง	อันส่งผล

ต่อการพัฒนาคณุภาพชวีติ	เพิม่ขดีความสามารถ	และพร้อมท่ีจะปฏบิตังิานให้อย่าง

เตม็ศักยภาพ	และมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้	โดยเปิดให้บริการ	ในวันจันทร์	-	วันศกุร์		

ตั้งแต่เวลา	15.00	-	19.00	น.
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องค์กรแห่งความสุข
เพื่อความสุขยั่งยืน
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	 หัวใจส�าคัญในการท�าให้มหาวิทยาลัยพะเยา	 ก้าวไป

สู่ความส�าเร็จในทุกระดับ	คือ	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ที่ เป ็นฟันเฟืองส�าคัญ	 ในการขับเคลื่อนทุกๆ	 นโยบาย

ของมหาวิทยาลัย	 ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 มหาวิทยาลัยตระหนัก

และให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 จึงจัดท�าโครงการสวัสดิการ

ส�าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
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กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

		 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา	 มีเงินสะสม	 ไว้ใช้

ภายหลังจากการเกษียณอายุ	เสียชีวิต	ลาออกจากงาน	หรือทุพพลภาพ	โดยการ

หักเงินเดือนเข้าสู่กองทุนร้อยละ	 5	 และมหาวิทยาลัยยังจ่ายเงินสมทบให้อีก

ร้อยละ	5	ของค่าจ้างจากเงินรายได้	กองทุนนีไ้ด้จดัต้ังขึน้เมือ่วนัท่ี	2	มกราคม	2557	

จนถงึปัจจบุนั	มผีูร่้วมกองทนุทัง้หมด	1,150	คน	นอกจากกองทุนส�ารองเล้ียงชพีแล้ว	

มหาวิทยาลัยยังมี	 “การจ่ายเงินชดเชย”	 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามอายุ

การท�างาน	 เมื่อมหาวิทยาลัยเลิกจ้างงาน	 บอกเลิกสัญญา	 โดยมิใช่ความผิด

ของพนักงาน	 สัญญาจ้างสิ้นสุดลงด้วยการเกษียณอายุงาน	 หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
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	 การค�านวณอายุการท�างาน

เพื่อจ่ายเงินชดเชย	 เริ่มตั้งแต่วันท่ี	

พนักงานมหาวทิยาลยัได้รบัการบรรจ	ุ

แต่งตัง้จนถงึวนัทีส่ญัญาจ้างสิน้สดุลง

ซึ่ งนับตามระยะเวลาท่ีพนักงาน

มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราดังนี้

1เท่า
ของค่าจ้าง

เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
120 วัน - ไม่เกิน 1 ปี

3เท่า
ของค่าจ้าง

เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
1 ปี - ไม่เกิน 3 ปี

6เท่า
ของค่าจ้าง

เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
3 ปี - ไม่เกิน 6 ปี

8เท่า
ของค่าจ้าง

เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
6 ปี - ไม่เกิน 10 ปี

10เท่า
ของค่าจ้าง

เดือนสุดท้าย

ปฏิบัติงานติดต่อกัน
เกินกว่า 10 ปี
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สวัสดิการในการรักษาพยาบาล

	 เมื่อสถานะทางด้านการเงินมีความมั่นคง	สิ่งส�าคัญที่จะต้องตระหนักเป็น

อันดับแรก	 คือการรักษาสุขภาพ	 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มี	 “สวัสดิการในการ

รักษาพยาบาล”	ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล	ทั้งตนเอง	คู่สมรสโดยชอบด้วย

กฎหมาย	บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน	จ�านวน	3	คน	สามารถเบิก

ได้จากสิทธิการเบิกจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา	 และสิทธิจาก

กองทุนประกันสังคม	 รวมถึงการจัดโครงการ	 “ตรวจสุขภาพประจ�าปีบุคลากร

มหาวิทยาลัย”	 โดยคณะแพทยศาสตร์	 เพื่อส�ารวจคัดกรองความเสี่ยงทั่วไป

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	 เช่น	 ตรวจร่างกายทั่วไป	 โดยแพทย์แผนไทย	

แพทย์แผนจนี	และแพทย์แผนปัจจบุนั	ตรวจวัดความดันโลหิต	วดัส่วนสูง	ชัง่น�า้หนกั	

ค�านวณ	BMI	 วัดรอบเอว	 การตรวจเลือด	 เอกซเรย์ทรวงอก	 และตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก	เป็นต้น	นอกจากนั้นหากบุคลากรเจ็บป่วย	และเข้ารับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล	 มหาวิทยาลัยก็มีการจัดโครงการ	 “มพ.เยี่ยมไข้”	 เพื่อสร้างขวัญ	

และก�าลังใจแก่บุคลากรอีกด้วย
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โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต
	 การรับฟังข้อคิดเห็นจากทั้งนิสิตและบุคลากร	คือ	สิ่งส�าคัญในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย	 เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา	 และยังเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่ให้นิสิต	 และบุคลากรได้มีพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ต่างๆ	 โดยผ่าน	 “โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต”	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	

เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต	 อีกทั้งเป็น

ช่องทางให้นิสิตสามารถน�าเสนอปัญหา	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการเรียน	

การใช้ชีวิต	และสวัสดิการ	เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและน�าไปสู่แนวทางการแก้ไข

ปัญหาต่อไป
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โครงการ Meeting of the Mind
 “โครงการ Meeting of the Mind” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวที

ส�าหรบัผูบ้รหิารและบคุลากรได้มีโอกาสพบปะพดูคุย	 สร้างความสัมพนัธ์อันดต่ีอกนั	

และเป็นเวทีให้กับท่านอธิการบดี	 ได้กล่าวถึงนโยบายและทศิทางการบรหิารงาน

ของมหาวทิยาลยั	และเป็นการรบัฟัง	แลกเปลีย่นความคดิเหน็	เพือ่สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคตร่วมกัน	

นอกจากนั้น	 ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

มหาวิทยาลัย	

พิธีสืบชะตา
	 หนึง่ในกจิกรรมท่ีเป็นการ

สร้างขวัญและก�าลงัใจให้กบัผูบ้รหิาร

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พะเยา	 โดยประเพณีดังกล่าวได้

ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี	 “พิธีสืบ

ชะตา”	 เป็นพิธีแบบพ้ืนเมืองท่ี

เชือ่ว่าเป็นการต่ออายหุรอืต่อชวีติ

ให้ยนืยาว	และมแีต่ความสขุ	ความ

เจริญ	 ในหน้าที่การงาน	 โดยจัด

ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี	
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รางวัล คนดี ศรี มพ.
	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการท�างานให้กับบุคลากร	มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดพิธีมอบรางวัล	

“คนดี ศรี มพ.”	โดยคัดเลือกบุคลากรสายบริการ	และสายวิชาการ	ที่มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมและโครงการดังกล่าวสะท้อน
การให้ความส�าคัญต่อบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา 
องค์กรแห่งความสุข”



118



119

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
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เครือข่ายด้านการวิจัย

และพัฒนา

คลินิกเทคโนโลยี

เครือข่ายโปรแกรม ITAP 

Talent Mobility

	 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมลง

นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี	 กับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

และเป็นหนึง่ในเครอืข่าย	การน�าผลงาน	

การวิจัยและพัฒนา	ที่มีอยู่ในกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมไปถึง

สถาบนัการศกึษาต่างๆ	เช่น	องค์ความรู	้

เทคนิค	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	อุปกรณ์	

สิ่งประดิษฐ์	 เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ด ้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	การสร้าง

บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ

มาพัฒนาสังคมและประเทศ	 จึงเป็น

สิ่งส�าคัญ	โดยเฉพาะบุคลากรทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพราะเป็น	

พื้นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนและ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ	

ซึ่งที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยพะเยาได้

ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ

(สวทช.)	 ในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย	

เพือ่พฒันาทกัษะองค์ความรู	้ สร้างงาน

วิจัย ท่ีตรงตามความต ้องการของ

สังคม	 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพแรงงาน	

ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	และน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการด�ารงชีวิต

ของตนเองได้

	 ความร่วมมือระหว่าง	 สวทช.	

กับ	มหาวิทยาลัยพะเยา	ในการด�าเนิน

งานเครือข่ายโปรแกรม	ITAP	ที่ช่วยให้

ภาคธุรกิจ	 และภาคอุตสาหกรรมได้รับ

การสนับสนุนด้านองค์ความรู ้และ

เทคโนโลยี

	 ส่งเสริม	และพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีนวัตกรรม	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน

ภาคเอกชน	



121

Startup + SMEs 

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

เมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis) 

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง
(Innovative Startup)

ความร่วมมือประชารัฐร่วมใจ
ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 เพือ่ให้สถาบนัการอดุมศกึษา	

ได้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาของตนเอง	 และสามารถน�า

ทรัพย ์สินทางป ัญญาที่ มีอยู ่ ไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 เพิ่มศักยภาพและขีดความ

สามารถการวจัิยและพฒันานวตักรรม	

ให ้กับอุตสาหกรรมอาหาร	 และ

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้สามารถ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 ส ่งเสริมให ้ เ กิดระบบนิเวศ

ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup	

Ecosystem)	 ขึ้น	 ในสถาบันการศึกษา

เพื่อน�าไปสู ่มหาวิทยาลัยแห ่งการ

ประกอบการ	(Entrepreneurial	University)

	 ส ่ง เสริม	และสนับสนุนให ้

ผู ้ประกอบการโอทอป	 และวิสาหกิจ

ชุมชน	พัฒนาศักยภาพ	และขีดความ

สามารถ	ในการแข่งขันโดยใช้ทรัพยากร

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 สนับสนุนกลุ ่มคนรุ ่นใหม ่	

นักเรียน	นักศึกษา	ที่มีความสนใจเริ่ม

ท�าธุรกิจ	ทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น	 วิสาหกิจ

ขนาดกลาง	และวิสาหกิจขนาดย่อม	

ให้มพีืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู	้การสร้างสรรค์	

นวัตกรรม	 แลกเปลี่ยนประสบการณ	์

และสร้างเครือข่ายธุรกิจ
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เครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการ

หนึ่งในพันธกิจการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพสู ่สังคม	คือ	การพัฒนา

ศักยภาพ	 และความเข้มแข็งทางด้าน

วิชาการ	 และการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งในและ

ต ่างประเทศ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได ้

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งใน

ส่วนของเครือข่าย	การบริหารจัดการ

การศึกษา	 รวมถึงการแลกเปลี่ยน

และการ เผยแพร ่ทางด ้ านภาษา	

และวัฒนธรรม	 ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วย

ให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	

พัฒนาไปได้อย่างตอ่เนื่อง

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

	 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์

มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับ	

Saitama	 University	 ประเทศญี่ปุ ่น		

เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนแนวคิดการท�า

วิจัย	และเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลอง	

มหาวทิยาลัยพะเยา

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	

ร่วมกับ	 Xishuangbanna	 Tropical	

Botanical	 Garden	 (XTBG)	 เมือง

คุนหมิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เกี่ยวกับการด�าเนินงานวิจัย	 ด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(climate	

change)	รวมถงึการแลกเปล่ียนนกัวจัิย	

และคณาจารย์ระหว่างสถาบนั	และการ

สนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิต
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	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	

ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย	 (สกว.)	 กับการพัฒนาการ

วิจัย	 และการสนับสนุนงานวิจัย

เชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา	 เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ ่นใหม่	 และสร้างนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ี

ที่มีทักษะในการพัฒนาโจทย์วิจัย	 ควบคุมคุณภาพงานวิจัยในการแก้ไขและ

พัฒนาพื้นที่	

	 มหาวิทยาลัยพะเยา	MOU	ร่วมกับ

กรมปศุสัตว์	 ด้านการวิจัยและการบริการ

วิชาการ	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ในการพัฒนาการเกษตร	 โดยเฉพาะในด้าน

การปศุสัตว์

	 ศูนย ์ วิ จั ยและบริ การ วิชาการ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	

MOU	 ร่วมกับ	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนรุกัษ์พลงังาน	(พพ.)	เพือ่รองรบัพนัธกจิ

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยพะเยา	ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ
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เครือข่ายความร่วมมือ

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัย

หลักที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต	และท�าให้เกิดการ

ขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิ	การพฒันาด้านสิง่แวดล้อม	

ถอืเป็นสิง่ท่ีมหาวทิยาลัยได้ด�าเนนิการมาโดยตลอด	

8	ปีทีผ่่านมา	รวมถงึการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื	

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งด้านวิชาการ	 ด้านการ

วิจัย	 เช่น	 การพฒันาด้านพลงังานทดแทน	 (ระบบ

สมาร์ทกริด	 Smart	 Grid)	 การท�าความร่วมมือ	

เพือ่การเปลีย่นแปลง	ทางสภาพภมูอิากาศแถบเอเชยี	

ซึ่งการท�างานร่วมกับเครือข่าย	ช่วยให้การพัฒนา

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาระบบ

การให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ

ด้านสาธารณสุข	และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพ	 ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

แรงงาน	ดังนั้น	มหาวิทยาลัยจึงมุ ่งเน้นการท�างาน

ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	กบัหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ	

โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ	 ด้านวิจัย

ตลอดจนแลกเปลีย่นเทคโนโลยีและบคุลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข	 รวมถึงการร่วมมือในการส่งเสริมการ

ให้บริการทางการแพทย์	 เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของชมุชนและสงัคมได้อย่างเป็นรปูธรรม	

	 •	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร ่ วมกับ	

มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจนีกวางส	ี เมืองหนานหนิง	

(Nanning)	 สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร

แพทย์แผนจนี	การพฒันาอาจารย์	และนสิติ	และการวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และผลิตภัณฑ์จาก

ธรรมชาติ		

	 •	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

กวางโจว	 (Guangzhou	University	 of	Chinese	Medicine,	GUCM)	 เพื่อท�าความ

เข้าใจเกีย่วกบัแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการเรยีนการสอน	การวจิยั	

และการพัฒนาบุคลากร	ด้านการแพทย์ร่วมกัน

	 •	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 MOU	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูไห่หนาน	 (Hainan	

Normal	 University,	 HNU)	 ลงนามพัฒนาการเรียนการสอน	 การวิจัยเพื่อพัฒนา	

อาจารย์	และบคุลากรร่วมกนั	รวมถงึการจดัส่งนสิติไปพัฒนาทกัษะทางด้านภาษาจีน
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เครือข่ายนักวิจัย

กับการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสในการ

พฒันา	และต่อยอดผลงานวจิยั	เป็นสิง่ทีท้่าทายความสามารถ	

โดยการด�าเนินงานท่ีผ่านมา	 มหาวทิยาลยัได้ร่วมกบัส�านกังาน

กองทุนสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัย

และสร้างพันธมิตรการวิจัย	 ส่งเสริมให้นักวิจัยได้ต่อยอด

ผลงานการวิจัย	 และพฒันานวตักรรม	 โดยทีผ่่านมามผีลงาน

วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก	สกว.	กว่า	100	ผลงาน	

	 •	โครงการ “อาหารหมักส�าหรับเลี้ยงไก่จากวัสดุทางการเกษตรเพื่อ

ส่งเสรมิอาชพีเกษตรแบบยัง่ยนื”	โดยร่วมกบั	ส�านกักองทุนสนบัสนนุการวิจัย	(สกว.)

	 •	 โครงการ	 “การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพื้นบ้าน” 

โดยร่วมกับ	ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

	 •	 ชุดโครงการ “กว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน”	 โดยงานวิจัยแบ่งการศึกษา

เป็น	3	ชุดโครงการ	โดยร่วมกับ	ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ได้แก่			

(1)	 ชุดโครงการการจัดการบริบทสถาปัตยกรรมของเมืองพะเยา

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

(2)		ชดุโครงการพฒันาระบบการท่องเท่ียวกว๊านพะเยาแบบบรูณาการ		

(3)	 ชดุโครงการระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจและกระบวนการมส่ีวนร่วม

ในการจัดการคุณภาพน�้ากว๊านพะเยา	

	 •	โครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา”	โดยร่วมกับ	ส�านักกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)
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ก้าว...ที่...เก้า
	 มาสู่ก้าวที่เก้าของความเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศนั้น	

มหาวิทยาลัยคงมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์	ในการเป็นปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน

 แม้ปีที ่9	จะเป็นปีทีต้่องเผชญิหน้ากบัการเปล่ียนแปลง

อย่างยิ่ง	แต่ผลจากการบ่มเพาะ	และท�าหน้าที่หนักมาตลอด	

8	ปีที่ผ่านมา	ท�าให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่ปีที่เก้า	

สิบ.....และต่อๆ	 ไปอย่างม่ันคง	 โดยการเสริมพลัง	 ด้านการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นสขุทีไ่ด้เรยีน	และเรียนอย่างมคีวามสุข	

กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพ	 และประสบการณ์	 จนสามารถเป็น

บัณฑิตที่ตอบโจทย์การเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษ	21

	 ด้านการวิจัย	 มหาวิทยาลัยพะเยายังคงก้าวเดินต่อไป

บนฐานคิด	 การสร้างความรู้แบบปัญญารวมหมู่ที่ตอบโจทย์

ชุมชนไปสู ่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งเชิงพาณิชย์และเพื่อ

สังคม

	 ด้านการบริการวิชาการ	 คือ	 คลังสมองและความรู้

ให้กบัชมุชน	ยงัคงเป็นปณิธานอันแรงกล้าทีม่หาวทิยาลยัพะเยา	

ร่วมกับชุมชนทุกระดับร่วมกันมุ่งหน้าก้าวเดินอย่างเต็มก�าลัง	

ที่ผลลัพธ์เป้าหมาย	คือการเห็นชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ

มีบุคลากรที่คุณภาพบนพื้นฐานของการมีความรู้ที่ดี

	 ด้านการท�านุบ�ารุงรากเหง้าทางวัฒนธรรม	 ศิลปะและ

สิ่งแวดล้อม	 โดยมหาวิทยาลัยมุ่งหน้าที่จะเชื่อมภูมิปัญญาและ

คุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนไปกับสากล	 ที่ต่างเห็นคุณค่าซึ่งกัน

และกัน
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	 เป้าหมายในก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	 จะได้รับการขับเคลื่อน

โดยการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล	 ท่ีก้าวหน้าและใช้

ประโยชน์ของโลกดิจิทัลในการท�างานทั้งระบบ	 ที่มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส	

เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา

 ก้าวท่ีเก้านี้ จึงเป็นก้าวที่ต้องอาศัยพลังจากคน
ทุกฝ่าย ให้ร่วมก้าวไปด้วยกัน เพื่อเราจะก้าวข้ามไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งหวังไว้
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ประวัติและผลงาน 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ - สกุล				 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.มณฑล		สงวนเสริมศรี

เกิดวันที่ 				 	 29		ธันวาคม	2490				

คู่สมรส 				 	 รองศาสตราจารย์	ดร.มัทนี			สงวนเสริมศรี	

มีบุตรชาย 2 คน		 นายมุนินทร์		สงวนเสริมศรี

	 	 	 นายเมธินทร์		สงวนเสริมศรี

ประวัติการศึกษา
ปีที่ส�าเร็จการศึกษา  วุฒิการศึกษา 

ปี 2509		 	 มัธยมศึกษา

	 	 	 โรงเรียนอ�านวยศิลป์พระนคร

ปี 2515		 	 เภสัชศาสตรบัณฑิต	(ภ.บ.)	

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2519		 	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม)	ชีวเคมี

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2523		 	 Master	of	Philosophy	(M.Phil)	ชีวเคมี

	 	 	 มหาวิทยาลัย	Cambridge	ประเทศอังกฤษ

ปี 2525		 	 Doctor	of	Philosophy	(Ph.D)	ชีวเคมี

	 	 	 มหาวิทยาลัย	Cambridge	ประเทศอังกฤษ		

ปี 2541		 	 ปรญิญาบัตร	หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.40)		

	 	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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ประสบการณ์ด้านบริหารและการท�างาน  

ปี 2519 - 2526	 อาจารย์โท	ภาควิชาชีวเคมี		คณะเภสัชศาสตร์		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2526 - 2529	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาชีวเคมี	คณะเภสัชศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2529 - 2533	 รองศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์		 	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2533 - 2534	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะเภสัชศาสตร์		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 รักษาการคณบดีคณะเภสชัศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ปี 2535 - 2536	 ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2536 - 2537			 รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์		

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2538 - 2544	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2539 - 2541	 ผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2541	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย	

แม่ฟ้าหลวง

ปี 2541 - 2542	 กรรมการสภาเภสัชกรรม

ปี 2542 - 2543	 รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย	

แม่ฟ้าหลวง

ปี 2544 - 2552	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	(2	วาระ)

ปี 2545 - 2556	 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	สาขาวิทยาศาสตร์เคมี	

และเภสัช

ปี 2546	 รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)
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ปี 2546 - 2547	 กรรมการ	อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย	การอุทธรณ์	

และการร้องทุกข์

ปี 2547 - 2551	 คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(กกอ.)

ปี 2548 - 2556	 คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

(ก.พ.อ.)

ปี 2549 - 2550	 คณะกรรมการการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	

(กบข.)

ปี 2550- 2552	 ประธานคณะกรรมการ	Admissions	and	Assessment	

Forum

ปี 2551 - 2552	 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

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

ประธานกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์		

และร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา

ปี 2553	 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

	 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา	พ.ศ.	...	(สภาผูแ้ทนราษฎร)

รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	...	(วุฒิสภา)

ปี 2553 - 2557	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	(วาระที่	1)

ปี 2553 - 2554	 รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	

(ทปอ.)

ปี 2554 - 2556	 ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ	

การศึกษา	ระดับอุดมศึกษา

ปี 2554 - 2556	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	(สมศ.)

ปี 2554 - 2556	 อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนว

ศิลปวิทยาศาสตร์	(Liberal	Arts	Education)

ปี 2555 - 2556	 รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	สมศ.
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ปี 2556 - 2560	 ประธานกรรมการบริหาร	สมศ.

ปี 2557 - ปัจจุบัน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	(วาระที่	2)

ปี 2558 - ปัจจุบัน	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา

รางวัลและเกียรติท่ีได้รับ        

ปี 2536			 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร	

ปี 2544			 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ประสานงานการศึกษา

เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	(ศ.ศ.ภ.ท.)

ปี 2545			 ศิษย์เก่าดีเด่น	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ด้านบริหารประจ�าปี		2545	

ปี 2548 		 บุคลากรดีเด่น	ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จังหวัด

พิษณุโลก	2548

ปี 2549			 รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุผูท้ีม่ผีลงานดเีด่น	เฉกเช่นสามบรมคร	ู

“จิตร-ประพัฒน์-พา”	สาขาด้านสนับสนุนการศึกษา

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2549	จากสมาคมนักเรียนเก่าอ�านวยศิลป์

ปี 2550			 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ช้างเผือก	มหาปรมาภรณ์ช้างผือก	

ปี 2551 		 รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูง	ด้านการศึกษา	(Comman-

deur	de	Palmes	Academigues)	จากรัฐบาลฝรั่งเศส				

ปี 2552	 รับมอบเข็มและประกาศนียบัตรเสมาคุนูปการ	เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ	ครบรอบ	

117	ปี

ปี 2553	 ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์

พิเศษ	สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ตั้งแต่

วันที่	26	ตุลาคม	2552
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ปี 2553		 รับมอบโล่เกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น	“กัลปพฤกษ์ทอง”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2553	จากสมาคมนักเรียนเก่า	วัดราชาธิวาส

ปี 2556 		 ศษิย์เก่าดเีด่น	โครงการ	“100	ปีเภสัชจุฬา	100	ศิษย์เก่าดเีด่น”	

สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

(ส.ภ.จ.)

ปี 2558	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น	“ศาสตราจารย์อาคันตุกะ”	

(Visiting	Professor)	จากมหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนีกวางโจว	

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2559			 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	“คนดี	ศรีอ�านวยศิลป์”	กลุ่ม

ข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	เนื่องในโอกาสครบรอบ	

90	ปี	ของโรงเรียนอ�านวยศิลป์

ปี 2561	 ศิษย์เก่าดีเด่น	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ประจ�าปี	2561

ปณิธานที่ยึดถือในการท�างานและการด�ารงชีวิต  

	 มุ่งมั่นและตั้งใจท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำย	 มีควำมคิดริเริ่ม

ที่จะท�ำสิ่งใหม่ๆ	 ตลอดจนยึดมั่นในควำมดี	 ควำมซื่อสัตย	์ สุจริต	

และควำมกตัญญูกตเวที
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ชี วิ ต 
ห ลั ง ง า น
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	 ถ้าพูดถึง	“อาจารย์หมู”	เชื่อว่าหลายคนคงนึกไม่ออก

ว่าคือ	“ท่านอธิการบดี”	หรอื	“อาจารย์มณฑล”	ท่ีคนส่วนใหญ่

ต่างคุ้นเคยและใช้เรียกแทนท่านอย่างรู้สึกใกล้ชิด

	 8	 ปีกว่าที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ภายใต้

การน�าของ	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล  สงวนเสรมิศร ี 

	 ภาพท่ีเราเห็นจนคุ้นชินกค็อืการท�างาน	 และการท�างาน		

ทุกอิริยาบถที่เห็นจึงเป็นเรื่องการท�างานทั้งสิ้น

	 ท�าให้น้อยคนนักที่จะรู ้จักและรับรู ้ถึงชีวิตหลังการ

ท�างานของท่านว่าเป็นอย่างไร	ท่านมช่ีวงเวลาทีผ่่อนคลายอย่างไร	

และการใช้ชีวิตครอบครัวที่เป็นก�าลังใจเบื้องหลังของท่าน

คือใคร

	 เชือ่ว่าชาวมหาวทิยาลยัพะเยาอาจจะเคยได้รบัค�าสอน

และชีแ้นะเรือ่งการใช้ชวีติคู่จากท่านอธกิารบด	ีสิง่ทีท่่านย�้าเสมอ	

คือ	ชีวิตคู่	ท่านมองว่าการมีชีวิตคู่ควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ

และไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 ซึ่งส�าหรับชีวิตคู่ของท่านเองก็ยึด

แนวทางดังกล่าวเช่นกัน	

ชีวิตหลังงาน 

 ชีวิตคู ่ต้องเข้าใจและไว้วางใจกัน ผมเลือก

ผู้หญิงที่สวย เก่ง นิสัยดี ดูแลตัวเองได้  สามารถบริหาร

จัดการเรื่องครอบครัวและงานได้ ส่วนมากเราไม่ค่อยมี

เวลา เพราะต้องเดินทางและท�างานตลอด บางทีเจอกนั 

2 ครั้งต่อเดือน หรือบางเดือนไม่เจอกันเลยก็มี
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	 ผู้หญิงที่สวย	 นิสัยดี	 เก่งทั้งเรื่องครอบครัวและหน้าที่

การงานเป็นคู่ชีวิตท่านที่อยู่เบื้องหลังการท�างานหนักของท่าน

ก็คือ	 อาจารย์เอ๋	 หรือ	 รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนี  

สงวนเสรมิศร	ีท่านเป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ซึ่งอาจารย์เอ	๋

ถือว่าเป็นผู้หญิงในอุดมคติของท่านอธิการบดีโดยแท้	

	 ท่านอธิการบดีและอาจารย์เอ๋	 มีบุตรชายที่เป็นลูกไม้

ทีห่ล่นใกล้ต้น	เรยีกได้ว่าเป็นหวัใจของท่านท้ังสอง	กคื็อ	พีห่มูตุย้ 

มุนินทร์ สงวนเสริมศรี	ที่ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขา

คณิตศาสตร์ประกันภัย	หลักสูตรนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

และน้องหมูน้อย เมธินทร์ สงวนเสริมศรี	 ที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี	 จังหวัด

พิษณุโลก	

	 แม้ภาระงานบริหารของท่านอธิการบดี	 จะมากแค่ไหน	

แต่แนวคิดการดูแลลูกชายทั้งสองที่ท่านยึดถือมาตลอดก็คือ	

การให้ความอบอุ่นใกล้ชิดและให้การสนับสนุนลูกๆ	เสมอ
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 จ ะ พู ด คุ ย กั บ ลู ก ๆ 

ตลอด คอยดูแลให้ก�าลังใจ 

ส่วนใหญ่ให้ขึ้นอยู ่กับลูกเอง 

อยาก เ รี ยนห รือชอบอ ะ ไ ร

กจ็ะสนบัสนนุ โดยเฉพาะการใช้ 

ภาษาอังกฤษ

 “จะพูดคยุกับลกูๆ ตลอด คอยดูแลให้ก�าลังใจ ส่วนใหญ่ให้ขึ้นอยู่กับลูก

เอง อยากเรียนหรือชอบอะไรก็จะสนับสนุน โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ”

	 กิจกรรมหลังการท�างานที่ท่านมักท�าร่วมกับครอบครัวเสมอก็คือ	การเล่น

กีฬา	ไม่ว่าจะเป็นปิงปอง	แบดมินตัน	หรือการดูโทรทัศน์	ฟังเพลง	ก็มี	ซึ่งล้วนเป็น

กิจกรรมที่คนในครอบครัวสามารถท�าร่วมกัน	แม้จะมีความชอบต่างกัน	เช่นการ

ฟังเพลง	ท่านอธกิารบดีบอกว่า	ท่านชอบฟังเพลงแทบจะทุกแนว	ท้ังคลาสสิก	ลูกทุ่ง	

ลูกกรุง	สากล	หรือคันทรีก็ชอบหมด	...แต่ท่านไม่ยอมร้องให้ทีมงานฟังนะคะ	

เลยไม่มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง	 แต่ทีมงานก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับอาหาร

ที่ท่านชอบแทนว่า	 แม้ไม่ใช่หนุ่มชาวเหนือ	 แต่อาหารที่มัดใจท่านนอกเหนือจาก

อาหารญี่ปุ่นก็คือ	ไส้อั่วกับน�้าพริกหนุ่ม	บ้านเรานี่เอง...
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	 นอกจากการดแูลคนครอบครวัของท่านแล้ว	ท่านอธกิารบดี

ก็ยังมีครอบครัวใหญ่กว่า	20,000	ชีวิต	ที่ต้องดูแล	ซึ่งหมายถึง

พวกเราชาวมหาวทิยาลยัพะเยา	 แนวคิดการดแูลกบัครอบครวัใหญ่	

ขนาดน้ี	 ท่านกล่าวว่า	 ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก	 สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช	 โดยเฉพาะความมุ่งมั่นและความมีวินัย		

หลักการการท�างานที่ท่านใช้เสมอก็คือ	 ความเข้าใจ	 เห็นใจ

คนท�างาน	เอาใจใส่ลูกน้องและรักที่ท�างาน		

 การท�างานเราต้อง
คิดอะไรใหม่ๆ ต้องพัฒนา 
ต ้องอยู ่ด ้วยความขยัน
หมั่นเพียร ไม่คอรัปชั่น 
มี ค ว าม รั บผิ ด ชอบ สู ง  
แล ะ เ ค า รพกฎร ะ เบี ยบ 
หากตั้งใจจะท�าอะไรก็มุ่งม่ัน
ในการท�าสิ่งต่างๆ ให้ดี
ไม่ถือว่าตัวเองเป็นนายใคร 
ไม่เอาความรู้สึกของตัวเอง
เป็นที่ตั้ง ที่เรามาถึงจุดน้ี
ได้เพราะเรามีผู้ร่วมงานที่ดี 
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 “การท�างานเราต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ต้องพฒันา 

ต้องอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่คอรัปชั่น มีความ

รับผิดชอบสูง และเคารพกฎระเบียบ หากตั้งใจจะท�า

อะไรก็มุ่งมั่นในการท�าสิ่งต่างๆ ให้ดี ไม่ถือว่าตัวเอง

เป็นนายใคร ไม่เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้ง ที่เรา

มาถึงจุดนี้ได้เพราะเรามีผู้ร่วมงานที่ดี ”

 แม ้ก ้าวที่  9 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 มณฑล	 	 สงวนเสริมศรี	

จะไม่ได้สวมบทบาทของผูน้�าองค์กรแล้ว	 แต่ท่านกย็งัคง

รักและห่วงใยครอบครัวใหญ่ของท่านแห่งนี้เสมอ	

สิ่ งที่ท ่ านเป ็นห ่วงและอยากจะฝากกับพวกเรา

ชาวมหาวิทยาลัยพะเยาไว ้ก็คือ	 การให้ความรัก

และดูแลมหาวิทยาลัยพะเยาที่นี่เอาไว้ด้วยการท�างาน

อย่างซื่อสัตย์	รับผิดชอบและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 อยากให้ทกุคนรกัมหาวทิยาลยัของเรา 

ช่วยกันดูแลโดยการรับผิดชอบงานที่ท�าให้ดี 

ซือ่สตัย์สจุรติ ขยนัท�างาน หาความรู้และพฒันา

ตัวเอง คนที่พัฒนาตัวเองจะก้าวหน้าในชีวิต 

ท�าให้ชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและโชค ที่ส�าคัญ

ก็คือ อยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ 

เพราะหมอที่ดีที่สุด คือ ตัวของเราเอง 
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ

คุณหญิงไขศรี	

ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

รองศาสตราจารย์	

ดร.เทพ

พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-28	ต.ค.	56

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ดร.บัญชา แสงหิรัญ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-28	ต.ค.	56

ศาสตราจารย์

นายแพทย์บุญชอบ

พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ดร.สมนึก พิมลเสถียร กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

21	ต.ค.	54

-	28	ต.ค.	56

ศาสตราจารย์	ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

นายสมชาย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ท�าเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดท่ี 1
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ

ดร.สุมนต์

สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ศาสตราจารย์	

ดร.ปริญญา

จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการฯ

19	พ.ย.	55

-	18	พ.ย.	57

ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั	

ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

ดร.สุจิตรา วสุวัต กรรมการสภามหาวทิยาลยั	

ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	53

-	28	ต.ค.	56

นายพิเชษฐ ถูกจิตร ประธานสภาพนักงาน 11	ก.พ.	56

-	11	ก.พ.	58

ศาสตราจารย์พิเศษ	

ดร.มณฑล

สงวนเสริมศรี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

11	พ.ย.	53

-	10	พ.ย.	57

ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานุการ	(รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

11	พ.ย.	53

-	10	พ.ย.	57

รองศาสตราจารย์	

ดร.สุภกร

พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

(รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ)

11	พ.ย.	53

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

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	

คุณหญิงไขศรี	

ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

รองศาสตราจารย์	

ดร.เทพ

พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

รองศาสตราจารย์	

ดร.ชวนี	

ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์

นายแพทย์บุญชอบ

พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ดร.สมนกึ พิมลเสถียร กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์	ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายสมชาย เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ท�าเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดท่ี 2
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	

ดร.สุมนต์

สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์

ดร.ปริญญา

จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ

ส่งเสรมิกจิการฯ

19	พ.ย.	57

-	18	พ.ย.	59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สมบูรณ์		

เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ณัฐพงศ์		

ด�ารงวิริยะ

นุภาพ

กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ประเภทอาจารย์

29	ต.ค.	56

-	28	ต.ค.	59

ศาสตราจารย์พิเศษ	

ดร.มณฑล

สงวนเสริมศรี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

11	พ.ย.	57

-	10	พ.ย.	61

ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนกังาน 5	มี.ค.	58

-	28	ต.ค.	59

ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานุการ	(รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

11	พ.ย.	57

-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์

ดร.สุภกร

พงศบางโพธิ์ ผูช่้วยเลขานกุาร

(รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ)

11	พ.ย.	57

-	10	พ.ย.	61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.วิบูลย์

วัฒนาธร ผูช่้วยเลขานุการ	(รองอธกิารบดี	

ฝ่ายวจัิยและประกนัคณุภาพ)

11	พ.ย.	57

-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	

ดร.ชาลี

ทองเรือง ผูช่้วยเลขานกุาร	

(รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิาร)

11	พ.ย.	57

-	10	พ.ย.	61
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ

คุณหญิงไขศรี	

ศรีอรุณ นายกสภามหาวทิยาลยั 2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อปุนายกสภา

มหาวทิยาลยัพะเยา

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

นายแพทย์ธวัช		 สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

รองศาสตราจารย์

ดร.ชวนี		

ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

นายนคร		 ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	

นายแพทย์บุญชอบ		

พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

นายวีระ	 โรจน์พจนรัตน์		 กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	 กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

ศาสตราจารย์	ดร.สนิท		 อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

ดร.สมเกยีรติ		 ชอบผล กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

นายสมชาย		 เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

ท�าเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดท่ี 3 (ปัจจุบัน)
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง
วันแต่งตั้ง -
วันครบวาระ

รองศาสตราจารย์

ดร.สุมนต์		

สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

นายอภิศักดิ์		 ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2	มี.ค.	60

-	1	มี.ค.	63

นายอรรถพล		 ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

2-มี.ค.-60

-	1	มี.ค.	63

นายเลอศักดิ์	 จุลเทศ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคณุวฒุิ

24	มี.ค.	61

1	มี.ค.	63

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการฯ

17	พ.ย.	59

-	16	พ.ย.	62

รองศาสตราจารย์	

ดร.ภพเก้า

พุทธรักษ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ประเภทอาจารย์

2	พ.ค.	60

-	1	พ.ค.	63

รองศาสตราจารย์	

ดร.สุรศักดิ์	

เสาแก้ว กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ประเภทอาจารย์

2	พ.ค.	60

-	1	พ.ค.	63

ศาสตราจารย์พิเศษ

ดร.มณฑล	

สงวนเสริมศรี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

11	พ.ย.	57

-	10	พ.ย.	61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.บุหรัน

พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงาน 22	ก.พ.	60

-	22	ก.พ.	62

ดร.ส�าราญ ทองแพง เลขานกุาร	(รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผนและพฒันา)

11	ม.ค.	58

-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	

ดร.สุภกร

พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

(รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ)

11	ม.ค.	58

-	10	พ.ย.	61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.วิบูลย์

วัฒนาธร ผูช่้วยเลขานุการ	(รองอธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและประกนัคณุภาพ)

11	ม.ค.	58

-	10	พ.ย.	61

รองศาสตราจารย์	

ดร.ชาลี

ทองเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ

(รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร)

11-ม.ค.-58

-	10	พ.ย.	61
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ขอขอบคุณ
					ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	คุณหญิงไขศรี		ศรีอรุณ	 นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

					นายวีระ		โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

	 วัฒนธรรม

ที่ปรึกษา
					ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.มณฑล		สงวนเสริมศรี	 อธิการบดี

					ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.นพ.วิชัย		เทียนถาวร	 รองอธิการบดี

					ดร.ส�าราญ		ทองแพง	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

	 และพัฒนา

					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิบูลย์		วัฒนาธร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

	 และประกันคุณภาพ

					รองศาสตราจารย์	ดร.สุภกร		พงศบางโพธิ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

					รองศาสตราจารย์	ดร.ชาลี		ทองเรือง	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

					นายวุฒิชัย		ไชยรินค�า	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปราณี		อยู่ศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัฐภูมิ		พรหมณะ	 ผู้ช่วยอธิการบดี

					นางณัฐธิดา		ชาวน่าน	 ผู้อ�านวยการกองกลาง

บรรณาธิการ
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทรา		บุรารักษ์	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

	 การสื่อสารสื่อใหม่

จัดท�าข้อมูล
					นางสาวฐานันท์นาฎ		หาญเลิศ

					นางสาวธิดาเดือน		อุตยานะ

					นางสาวสุคนธ์ทิพย์		กันทะธง

					นายรัตนพงษ์		ธ�ารงทอง

					นายบรรเจิด		หงษ์จักร

					นางสาวดนุดา		อนุสาสนนันท์

					นางชัชชญา		ถูกจิตร

8 ปีแห่งปัญญา เพื่อสร้างคุณค่าสู ่ชุมชน
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เรียบเรียงข้อมูล
					นางสาวกนกวรรณ		ประภากรณ์

					นายณรงค์		วงค์ไชย

ฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
					นายพิศุทธ์		จิโรจน์กุล

					นายปราการ		บุญมาวงศ์

ช่างภาพ
					นายกิตติพนธ์		เจริญกุศล

					นายฮาฟิซ		พิกุลจร

					นายพงศธร		ทรงทอง

					นางสาวพรชิตา			เนาว์แก้ว

พิสูจน์อักษร
					นางชัชชญา		ถูกจิตร
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มหาวิทยาลัยพะเยา
19	หมู่	2	ต�าบลแม่กา	อ�าเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา	56000

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

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยพะเยา
55	อาคารเวฟเพลส	ชั้น	8	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

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





มหาวิทยาลัยพะเยา

19	หมู่	2	ต�าบลแม่กา	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	56000
โทรศัพท์	0	5446	6666		โทรสาร	0	5446	6690

www.up.ac.th


