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A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All
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“ อยากให้บุคลากรทั้งสายบริการและวิชาการ
มีภารกิจร่วมกันสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพ
นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข
มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะทันโลกในศตวรรษที่ 21
เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
(พ.ศ. 2522 – 2526)

ระดับปริญญาเอก
ชื่อปริญญา : Ph.D. (Biochemistry)
Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
(พ.ศ. 2532 – 2535)

ระดับปริญญาโท
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
(พ.ศ. 2527 – 2529)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 พ.ศ.
2559 – 2560
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หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา แยกตัวเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 8 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัย
พะเยาก็ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยฝีมือของผู้บริหารชุดแรกที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารมหาวิทยาลัย
เสมือนได้ปลูกต้นไม้ที่มีรากและลำ�ต้นที่แข็งแรง ระยะเวลาต่อจากนี้ไปคือเวลาผลิดอกออกใบให้สวยงาม รวมถึง
การบำ�รุงรักษารากและลำ�ต้นให้แข็งแกร่งเป็นฐานที่สำ�คัญของดอกใบต่อไป
นับจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือและมีเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชี้นำ�และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน
และสังคม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบประกันคุณภาพ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ประเมินและ
ตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ
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รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ�
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
รศ.ดร.ทิพย์จน
ั ทร์ วงศ์จน
ั ทร์ตา
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
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ผู้ช่วยอธิการบดี

นายไพโรจน์ เทพวัลย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางจารุวรรณ โปษยานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.น้ำ�เงิน จันทรมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายประฐมพงษ์ ทองรอด
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอังคณา ปานเทือก
ผู้ช่วยอธิการบดี
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รางวัลและความภาคภูมิใจ

นักเรียน รร.สาธิต ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศ!
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

น้ อ งๆนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 ห้ อ งเรี ย นวิทยาศาสตร์ โครงการ
วมว. โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จำ � นวน 3 คน ได้ แ ก่
1.นายคุณานนท์ เจริญดี 2.นายอภิเชษฐ์ คำ�สุวัตร 3.นายปรัชญา แสนศรี
เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 “International Youth Robot Competition 2018”
โดยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Humanoid Robot Dance เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นิสติ สาขาวิชาการตลาด ม.พะเยา ได้รบั รางวัลชมเชย
จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด

วิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ครั้งที่ 13

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูล La Legiond’ Honneur ชั้น Chevalier
จากรัฐบาลฝรั่งเศส ณ ทำ�เนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำ�ประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

นิส ิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิ ท ยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นางสาววรรณิการ์ เปียงปิ๋ว และนางสาว
บุษกร พรมรุ่งโรจน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยพายัพ
สำ�หรับในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ Marketing Mega Trends For Thai Market
ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อธุรกิจระดับชาติและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งได้เรียนรู้การปรับตัวให้ทันกับ
การตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

นิสติ ทีมคอนกรีต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับ
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 13 ประจำ�ปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์
2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้มีสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ รวม 21 สถาบัน
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รอบรั้ว มพ.
นิสิต มพ. ได้รับรางวัลในการประกวดไอเดียสร้างสรรค์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ประจำ�เดือน
ตุลาคม ในโจทย์ “สร้างสินค้าและบริการ สำ�หรับสุภาพสตรี” ในกิจกรรมประกวด
ไอเดียสร้างสรรค์ Smart start by GSB Startup ของอุทยาวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร
99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิต คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษา ในงาน
ประจำ�ปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภายใต้
หัวข้อ “Mon idée pour le français” จัดขึ้น ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลชมเชยตามลำ�ดับดังนี้
1.นางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง ได้รบั รางวัลชมเชย “การแข่งขันเขียนตามคำ�บอก”
2.นางสาวภคบงกช คชจันทร์ ได้รับรางวัลชมเชย “การแข่งขันตอบคำ�ถาม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย”
3.นางสาวจุฑารัตน์ ภูมรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย “การวาดภาพตามหัวข้อที่
กำ�หนดให้”
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สถาปัตฯ ม.พะเยา พาทัวร์ ณ จังหวัดพิษณุโลก
กำ�แพงเพชร สุโขทัย ลำ�ปาง และเชียงใหม่
คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ
การทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม ณ จังหวัดพิษณุโลก
กำ�แพงเพชร สุโขทัย ลำ�ปางและเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และการศึกษา
จากสถาปัตยกรรมแบบองค์รวมและเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่สภาสถาปนิกกำ�หนดไว้

พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2 จำ�นวน 28 คน โดยพิธีมอบเสื้อกาวน์ นั้นเป็นการให้เกียรติแก่นิสิต
ทันตแพทย์ ชัน้ ปีท่ี 4 ซึง่ จะต้องเริม่ ฝึกปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ยในชัน้ คลินกิ ภายในศูนย์บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคาร 99 ปี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะICT จัดโครงการ Project Day 2561

โครงการ Project Day ประจำ�ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 29
พฤศจิกายน 2561 เป็นเวทีสำ�หรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 ให้กับนิสิตภายในคณะ ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อ สาร เพื ่ อ ให้ ศ ึ ก ษาเป็ น แนวทางในการ
ทำ�โครงงานต่อไป และให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงการประยุกต์
องค์ความรู้ด้าน ICT เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ICT กับงาน
ด้านอื่นต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ม.พะเยา ออกทริปแนะแนวสัญจร ประจำ�ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ออกทริปแนะแนวสัญจรพบครูแนะแนวและนักเรียน ประจำ�
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 8 ในระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2561
โดยเดินสายออกทริปแนะแนวในโรงเรียนเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 29 โรงเรียน
เพื่อชี้แจงการให้โควตาและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ�ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งจะเปิดทำ�การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2562
นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้าดูรายละเอียดการเปิดรับ
สมัครโครงการต่างๆแต่ละรอบได้ที่ www.admission.up.ac.th
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นักวิจัย SEEN UP ร่วมประชุม Climate Change
ไทย-จีน ณ มหานครฉงชิ่ง

ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี นักวิจัย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วม The 6th China-Thailand Joint Conference on Climate Change
จัดโดยหน่วยงาน National Natural Science Foundation of China (NSFC)
และ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2018
ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่ทำ�ร่วมทางด้าน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกันระหว่างไทยและจีน ขยายความร่วมมือกันในอนาคต

“ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4”

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำ�เนินโครงการ “ปันรักห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำ�เภอปง จังหวัด
พะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี ตามแนวพระ
ราชดำ�ริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมในครั้งนี้
ได้นำ�ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ หลัก 3R ได้แก่ Reduce
Reuse และ Recycle

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา พัฒนาครูทักษะการ
COACH โจทย์ โครงงานฐานวิจัย (RBL)

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สกว. เเละ บมจ.กสิกรไทย ร่วมพัฒนาครูในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาขยายผลสู่ จ.น่าน ในหัวข้อ ทักษะการ COACH โจทย์ โครงงานฐาน
วิจัย (RBL) จัดกิจกรรมอบรมแก่คณะครู เกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะ การ COACH
โจทย์ โครงงานฐานวิจัย (RBL) วิธีการสอนกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเเละ
ขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อยกระดับงานวิจัยเเละเพื่อเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการเเข่งขันในทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ Critical Thinking ของ
นักเรียน
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ม.พะเยา เจ้าภาพ

“สานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 15”
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่น ในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 15
เพื่อร่วมกันถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ถอดบทเรียนด้านวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุ ม
พญางำ � เมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การจั ด โครงการในครั ้ ง นี ้ ม ี ต ั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย จากประเทศไทยและจากสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 13 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สำ�หรับโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 16
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
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รอบรั้ว มพ.

อธิการบดีนำ�คณะผู้บริหาร

สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำ�ลังใจในการบริหารงาน
- 12 พฤศจิกายน 2561 12 UP NEWS

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตลอด 24 ชม.
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD) ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 5446 6758 , 0 5446 6666 ต่อ 7000 หรือ www.upmed.
up.ac.th

ม.พะเยา ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “โอกาสและทางออกอุดมศึกษาไทย”
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและ
ทางออกอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
เข้าร่วมต้อนรับและฟังบรรยาย เกี่ยวกับ Digital Disruption และอุตสาหกรรมS Curve เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ศตวรรษที่ 21
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“นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล 2562”

ม.พะเยา จัดเวทีเสวนา
“ก้าวที่ 9 นักวิจัยพบสื่อมวลชน”

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด “นิทรรศการ 1 คณะ 1
โมเดล 2562” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการ
บู ร ณาการการทำ � งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนนั บ เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งสำ � หรั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ความสำ�เร็จต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดกำ�ลังใจในการ
ช่วยพั ฒ นาโครงการฯให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน
ปีที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาโดยได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จาก
พะเยาที ว ี สื ่ อ ชุ ม ชนที ่ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ถ่ า ยทอดสดการเสวนาโครงการที่ นั ก วิ จั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาแก้ ไขปั ญ หา
ภายในชุมชนภายใต้แนวคิดของโครงการ 1 คณะ 1
โมเดล การจัดโครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา
พบสื่อมวลชน นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถ
นำ�งานวิจัยที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ได้อย่างกว้างขวาง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาต่อยอด
เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด งานพะเยาวิ จ ั ย ครั ้ ง ที ่ 8
( Phayao Research Conference 2019 )
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุม
พญางำ�เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีให้
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อม
ทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ผลงานทาง
วิ ชาการสู ่ ส าธารณะ นำ � เสนอบทความวิ จ ั ย ด้ า น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
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พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
นำ�โดย อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและหน่วยงานราชการจังหวัด
พะเยา นำ�โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และเป็นการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่
และกล้าหาญ ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยพะเยา

SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำ�องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน สู่ชุมชนจักสาน
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่กลุ่มจักสานผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาการตากแห้งที่ไม่สมบูรณ์จึงทำ�ให้เกิดเชื้อรากับตัวผลิตภัณฑ์ ตามพันธกิจ “1 School
1 Signature” ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ความเป็นสากล (Internationalization)
A Door for More Success: Message from Congratulations to School of Dentistry!
the Acting President
On November 20, 2018, there was an MOU signing ceremony at
Assoc. Prof. Dr. Supakorn Pongbangpho, Acting President of
University of Phayao, sensibly stressed UP competitive strategies in
a Meeting of Division Directors on November 22, 2018.
The air of the meeting was filled with enthusiasm, cooperation, and
professional discussion of what would be uniquely institutionalized
as UP DNAs:
1. Production of High Quality Graduates
2. Research and Innovation
3. Academic Service
4. Preservation and Promotion of Art and Culture
5. Good Governance
6. Internationalization
These are indeed the very six pillars, emphasized the Acting
President, that will enhance UP standing as a local university with
international standards.

16 UP NEWS

University of Phayao.
Dean Takeyasu MAEDA (D.D.S., Ph.D.) and delegates from Niigata
University, Japan, met with UP representatives led by Assistant
Professor Uthen Thatsaringkharnsakun, Acting Vice President and
Assoc. Prof. Dr. Komson Punyasingh, Dean of School of Dentistry,
University of Phayao.
Activities included in the MOU are:
1. Exchange programs, including short-course training
2. Joint research programs
3. Joint publication projects
4. Student exchange program
5. Exchange of faculty
6. Joint public health projects
This is indeed the pride of University of Phayao.

Immigration for You to Stay Cool in Thailand

Living a Creative Life at UP

On Wednesday, November 21, 2018, University of Phayoa had an
honor from Pol.Lt.Col.Ratiros Autchariyasatian, Inspector of Phayao
Immigration, to give a lecture on “Immigration: Rules and Procedures”
Participants, 40 in total, were from different Schools and Divisions
responsible for international relations of their respective units.
Topics of discussion included different types of visa for different
groups of people, re-entry procedure, notification of accommodation,
rules and regulations for overstay in Thailand, visa on arrival, and
work permit.
If UP international students, faculty, and staff have any questions
regarding immigration, please do not hesitate to contact your
School and/or International Relations Office at 0 5446 666 ext.
1024. Remember, your safety and happy stay at UP are our priority;
we are more than happy to assist you.
Another channel for you to get the answers to your questions
around the clock is visiting Phayao Immigration at http://phayao.
immigration.go.th.

On November 26, 2018, UP Acting President, Assoc. Prof. Dr.
Supakorn Pongbangpho, and her administrative team visited
university’s canteens for continuous improvement in the quality
of food and services. Given as well was the practical advice to take
better care of the surrounding landscape and buildings.
It is the wish and determination of the Acting President and her
team to make life at UP most creative, desirable, and beneficial in
all aspects. Living and learning in a healthy environment, in other
words, is of utmost importance for UP community.
So, enjoy your time at UP as much as you can! ;)

Enjoy your time at Phayao University!
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University of Phayao Hosting the 15th
Thai-Laos Friendship
Thai-Laos Friendship witnesses cultural exchanges and best
practices from 15 Thai-Laos universities, which take turns in hosting
the event annually.
This year, the celebration took place at University of Phayoa
during November 16-18, 2018. Administrators and students from 13
universities graciously participated in the event. They are
University of Phayao, Chiangmai Rajabhat University, Ubon
Ratchathani University, Mae Fah Luang University, Maejo
University, Naresuan University, Payap University, Chiang Mai
University, Mahasarakham University, Souphanouvong University,
National University of Laos, Savannakhet University, and University
of Health Science.
University of Phayao, besides cultural exchanges, enriched
the event with community visits, fieldworks, and academic
discussions for further collaborations among participating
universities. While people in Phayao Province had fun welcoming
and watching exquisite dances and cultural shows from students
of the two countries, faculty and students from all 13 universities
apparently appreciated the friendship developed during the time
they were working together.
Well done everyone! See you all again next year at National
University of Laos, the host of 16th Thai-Laos Friendship.

UP Dorm: An Ideal Place for You
Dear to the heart of University’s administrators is students’
happiness, in and outside classrooms. A happy living amid
beautiful and safe environment at UP Dorm is one of our
concerns.
In the evening of November 22, 2018, Acting President, Assoc.
Prof. Dr. Supakorn Pongbangpho together with University
administrators visited UP Dorm in order to see what needs to be
done to ensure students’ happiness and safety on campus. UP
manager, superintendents, and students apparently appreciated
the visit and useful suggestions given to them.
UP Dorm consists of 32 buildings, with the capacity to accommodate
7,000 students. Each building is 4-storey high, fully furnished, and
equipped with common rooms for study or group work, laundry,
as well as CCTV and keycard-door access for security.
Close to minimart, stationery shop, photocopy center, and clean
canteen, UP Dorm is famous among 1st-year students who need
time to adjust themselves to new friends, environment, and learning.
However, other UP students wishing to enjoy campus life more fully
are also welcomed to live at UP Dorm. Reservation for academic
year 2019 is now open. For more information, please contact:
09-7921-8749 (Monday – Saturday, from 8:30 to 16:30).
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UP and International Engagement
On January 8, 2019, a team of researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, China, led by Professor Dr. Sha Liqing, Assoc.
Prof. Dr. Song Qinghai, Dr. Gao Jinbo, Dr. Lin Youxing, Dr. Wu Jjunen, Gianluca Persia visited University of Phayao and met with Associate
Professor Dr. Supakorn Phongbangpho, the President, and administrators of School of Energy and Environment (SEEN).
Following the MOU previously signed, the Chinese team came with the good news about the Chinese government’s scholarship for the
exchange of researchers and students. The discussion went on with much enthusiasm between the two parties and hope for more of UP
engagement and presence at international level.

UP Scholarships to Cambodia
Giving opportunities to others is a blessing.
Extending educational opportunities to those
in need is yet the best.
University of Phayao has admirably participated in
the Royal Scholarship under Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn Education
Project to the Kingdom of Cambodia since
2012. Over 30 Cambodian students have, so
far, received UP Scholarships to pursue their
bachelor’s degrees at University of Phayao.
While some continue their study at a higher
level after their study at UP, many of them
have become contributing members of society as
talented and skilled graduates in the workforce,
both in their home country and in Thailand.
This year, on January 26-27, University of Phayao
awarded the praiseworthy Royal Scholarship
to 6 Cambodian students to study for a bachelor’s
degree in 4 majors from 3 schools as follows:
• Food Science and Technology (2 scholarships),
School of Agriculture and Natural Resources
• Biology (1 scholarship), School of Science
• Chemistry (1 scholarship), School of Science
• Information Technology (2 scholarships),
School of Information and Communication
Technology
Those are full scholarships, covering tuition
fees, dormitory, monthly allowance, visa and

immigration fees, insurance, settlement money,
and textbooks. University of Phayao has done
this with sheer humanitarian purpose, hoping
to alleviate any possible financial problems
imposing on Cambodian students during their
life journey to higher education.
In return, All UP Cambodian scholarship
recipients are expected to perform their best
in their respective fields of study so that they
would become quality UP graduates in the
future. Equally importantly, each of them
should, for the benefit of all parties involved,
be open and enthusiastic about making international
environment more meaningful and visible on
UP campus.
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