


ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

1
โครงการแสดงแสง-เสยีง เบกิฟา้ ชุดเบกิฟา้

อาณาจักรภกูามยาว

ดร.ส าราญ 

ทองแพง
มหาวทิยาลยัพะเยา 1,000,000   

2
โครงการศกึษาและสบืสานวัฒนธรรมสถาปตัยกรรม

ลา้นนา (ไต)

ศ.พเิศษ ดร.มณฑล 

สงวนเสริมศรี
มหาวทิยาลยัพะเยา 1,000,000   

3
โครงการพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปกีารศกึษา

 2560

ดร.ส าราญ 

ทองแพง
มหาวทิยาลยัพะเยา 1,000,000   

4

โครงการ สบืสานภมูปิญัญาและวัฒนธรรมการเลี้ยง

และการคดัเลอืกโคเนื้อพื้นเมอืงขาวลา้นของจังหวัด

พะเยา

ดร.พยุงศกัดิ์ 

อนิตะ๊วชิา

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
75,000       

5
โครงการ ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมพธิสีู่ขวัญควาย 

และการส ารวจเพือ่พัฒนากจิกรรมในพธิสีู่ขวัญควาย

น.สพ.สมชาต ิ 

ธนะ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
60,000       

6

โครงการ 80 ป ีพระวมิลญาณมนุ ี: การวเิคราะห์

โบราณวัตถเุพือ่จัดระบบในพพิธิภณัฑเ์วยีงพยาว วัดลี

 กบัประวัตศิาสตร์ทอ้งถิ่นเมอืงพะเยา

ผศ.ดร.ชาญคณิต  

อาวรณ์

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์
60,000       

7
โครงการ การแสดงในวันส าคญั เพือ่ใชใ้นงานพระราช

พธิ ีรัฐพธิ ีและงานพธิี

นายศราวุธ

 จันทรข า

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์
60,000       

8

โครงการ ความร่วมมอืระหวา่งสถาบนัการศกึษากบั

ชุมชนในการสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม และภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น

นายศราวุธ

 จันทรข า

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์
100,000      

9 โครงการ ภมูภิาษาถิ่นพะเยา
ดร.วัชรินทร์ 

แกน่จันทร์
คณะศลิปศาสตร์ 100,000      

10

โครงการ บรูณาการดา้นการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม

และการสง่เสริมพัฒนาผลติภณัฑช์ุมชนไทลื้อ อ าเภอ

เชยีงมว่น จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.อุดม 

งามเมอืงสกลุ
คณะนติศิาสตร์ 50,000       

11 โครงการ ท าบญุอุทศิสว่นกศุลใหก้บัสตัวท์ดลอง
ผศ. ดร.สทิธศิกัดิ์ 

ปิ่นมงคลกลุ
ศนูย์วจิัยสตัวท์ดลอง 35,000       

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย



ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

12
โครงการ เผยแพร่ความรู้ทางศลิปวัฒนธรรมชาตพิันธุ์

ไต ประจ าป ี2562 (คร้ังที่ 8)

นายนริศ  

ศรีสวา่ง
ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา(ไต) 250,000      

13
โครงการ เจ้าภาพงานสานสมัพันธม์ติรภาพไทย-ลาว 

คร้ังที่ 15

นายวุฒชิัย  

ไชยรินค า
กองกจิการนสิติ 1,000,000   

14
โครงการเผยแพร่การด าเนนิงานดา้นการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม
นางสาวบษุบา วงศไ์ชย

กองบริหารงานวจิัยและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา
80,000       

15
โครงการ สนบัสนนุกจิกรรมโครงการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลยั

นายช านาญ

 แสงแกว้

กองบริหารงานวจิัยและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา
242,100      

16

โครงการ ท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 คณะ 1 

โมเดล เพือ่สนบัสนนุศลิปวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา

 ประจ าป ี2562

นางสาวณัฐญาณี 

ธนาฤทธิ์
กองกจิการนสิติ 250,000      

17
โครงการ สนบัสนนุโครงการศนูย์ศลิปวัฒนธรรม นายปณิธาน 

ประมลู

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์
100,000      

18
โครงการ พัฒนาทกัษะทางดา้นดนตรีพื้นบา้นภาคเหนอื นายนริศ  

ศรีสวา่ง
ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา(ไต) 66,000       

19
โครงการ ประกวด ดนตรีพื้นบา้น วง สะลอ้ ซึ้ง นายนริศ  

ศรีสวา่ง
ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา(ไต) 70,000        

20
โครงการ ประกวดอาหารพื้นบา้นจังหวัดพะเยา นายนริศ  

ศรีสวา่ง
ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา(ไต) 34,000       

21
โครงการ สนบัสนนุชุมชนสร้างแหลง่เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมและภมูปิญัญาประจ าทอ้งถิ่น

นายนริศ  

ศรีสวา่ง
ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา(ไต) 80,000       

22
โครงการ คนืถิ่นเวยีง นางสาวณัฐญาณี 

ธนาฤทธิ์
กองกจิการนสิติ 75,000       

23
โครงการ 6 เวยีงเรียนรู้คู่ชุมชน คร้ังที่ 4 นางสาวณัฐญาณี 

ธนาฤทธิ์
กองกจิการนสิติ 75,000       

24
โครงการ ประเพณีเดนิเขา้ ม. นางสาวณัฐญาณี 

ธนาฤทธิ์
กองกจิการนสิติ 100,000      



ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

25
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะสหเวชศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

26
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะสหเวชศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

27
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะศิลปศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

28
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะศิลปศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

29
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เร่ือง).................

50,000       

30
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เร่ือง).................

50,000       

31
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ (เร่ือง).................

50,000       

32
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ (เร่ือง).................

50,000       

คณะศลิปศาสตร์คณบดี

คณะรัฐศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์
คณบดี

คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์
คณบดี

คณบดี คณะสหเวชศาสตร์

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล



ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

33
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล วิทยาลัยการศึกษา(เร่ือง).................

50,000       

34
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล วิทยาลัยการศึกษา(เร่ือง).................

50,000       

35
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะนิติศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

36
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะนิติศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

37
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล วิทยาลัยการจัดการ(เร่ือง).................

50,000       

38
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล วิทยาลัยการจัดการ(เร่ือง).................

50,000       

39
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร(เร่ือง).................

50,000       

40
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร(เร่ือง).................

50,000       

วทิยาลยัการศกึษาคณบดี

คณะนติศิาสตร์คณบดี

วทิยาลยัการจัดการคณบดี

คณบดี
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร



ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

41
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

42
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

43
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เร่ือง).................

50,000       

44
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เร่ือง).................

50,000       

45
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ(เร่ือง).................

50,000       

46
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ(เร่ือง).................

50,000       

47
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะแพทยศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

48
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะแพทยศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

คณบดี คณะวทิยาศาสตร์

คณบดี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

คณบดี

คณบดี

 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะแพทยศาสตร์



ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

49
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

50
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

51
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะเภสัชศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

52
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะเภสัชศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

53
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

54
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

55
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิศวกรรมศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

56
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะวิศวกรรมศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

คณะพยาบาลศาสตร์คณบดี

คณบดี คณะเภสชัศาสตร์

คณบดี
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์

คณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์



ล ำดับ

ท่ี
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2562

57
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

58
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์(เร่ือง).................

50,000       

59
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม
(เร่ือง).................

50,000       

60
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ
 1 โมเดล วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม
(เร่ือง).................

50,000       

คณบดี คณะทนัตแพทย์ศาสตร์

 วทิยาลยัพลงังานและ

สิ่งแวดลอ้ม
คณบดี


