


ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

1 โครงการ สง่เสริมการบม่เพาะธุรกจิครอบครัว รศ.ดร.สภุกร 

พงศบางโพธิ์
มหาวทิยาลยัพะเยา 1,000,000         

2 โครงการ ถา่ยทอดเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุโ์คเนื้อ

คณุภาพดว้ยเทคนคิก าหนดเวลาผสมเทยีมสู่ฟาร์ม

เกษตรกร

ดร.พยุงศกัดิ์ 

อนิตะ๊วชิา

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
100,000            

3 โครงการ การบริการวชิาการและสง่เสริมอุตสาหกรรม

โคเนื้อ เพือ่สร้างมลูคา่เพิม่ดา้นเกษตรปลอดภยั เปน็

มติรกบัสิ่งแวดลอ้ม และขยายผลสู่ตลาดภาคเหนอืและ

การคา้ชายแดนพะเยา

ดร.ขรรคช์ัย 

ดั้นเมฆ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
100,000            

4 โครงการ การผลติแคนตาลปูปลอดภยัเปน็มติรกบั

สิ่งแวดลอ้มจากแปลงสู่ผู้บริโภค เพือ่การพึง่พาตนเอง

อย่างย่ังยืนของเครือขา่ยเกษตรกรผู้ปลกูแคนตาลปู

อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา ปทีี่ 3 : มาตรฐานผลผลติ 

เพือ่เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนและเสริมสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขัน

ดร.วพิรพรรณ์

 เนื่องเมก็

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
100,000            

5 โครงการ เสริมสร้างศกัยภาพเกษตรครบวงจรตน้แบบ

บา้นต  าพระแล

ผศ.ดร.กญัญาณัฐ 

สนุทรประสทิธ์

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
100,000            

6 โครงการ เปดิโลกวทิยาศาสตร์ 2562 (คร้ังที่ 17) ดร.สลุาวัลย์  

ยศธนู
คณะวทิยาศาสตร์ 300,000           

7 โครงการ ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์วจิัย คร้ังที่ 11 ดร.นยิม  

โฮ่งสทิธิ์
คณะวทิยาศาสตร์ 100,000            

8 โครงการ "ทอ่งเที่ยวไทย 4.0 : บรูณาการดา้นการ

ทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรมอ าเภอเชยีงมว่น จังหวัดพะเยา" ดร.วมิลเรขา 

ศริิชัยราวรณ์
คณะนติศิาสตร์ 50,000             

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย



ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

9 โครงการ ประชุมวชิาการพะเยาวจิัย คร้ังที่ 8 (พ.ศ.2562)
นางสาวอัญชล ี

เทยีมครีี

กองบริหารงานวจิัยและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา
500,000           

10 โครงการ สนบัสนนุกจิกรรมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมของมหาวทิยาลยั นายช านาญ แสงแกว้
กองบริหารงานวจิัยและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา
455,900            

11 โครงการเผยแพร่ผลการด าเนนิงานโครงการบริการ

วชิาการ
นางสาวบษุบา 

วงศไ์ชย

กองบริหารงานวจิัยและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา
80,000             

12 โครงการพัฒนาคณุภาพสู่ความส าเร็จในการสร้าง

ปญัญาเพือ่ความเขม้แข็งของชุมชน
นางจีรัชญ ์ 

ริมจันทร์

กองบริหารงานวจิัยและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา
530,000           

13 โครงการ การอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้

สตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์ คร้ังที่ 3 ภายใตห้วัขอ้ 

"สถติแิละการวางแผนการวจิัยที่ใชส้ตัว์

ผศ. ดร.สทิธศิกัดิ์ 

ปิ่นมงคลกลุ
ศนูย์วจิัยสตัวท์ดลอง 100,000            

14 โครงการ การสร้างแบรนดเ์คร่ืองหมายการคา้และ

บรรจุภณัฑ ์ปทีี่ 2

ผศ.ดร.วัชระ  

วงคป์ญัโญ

ศนูย์บม่เพาะวสิาหกจิ 

มหาวทิยาลยัพะเยา
70,000             

15 โครงการ การสร้างแรงบนัดาลใจในการเปน็

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ผศ.ดร.วัชระ  

วงคป์ญัโญ

ศนูย์บม่เพาะวสิาหกจิ 

มหาวทิยาลยัพะเยา
30,000             

16 โครงการ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea 

Challenge" ส าหรับผู้ประกอบการนกัศกึษา ปทีี่ 2
ผศ.ดร.วัชระ  

วงคป์ญัโญ

ศนูย์บม่เพาะวสิาหกจิ 

มหาวทิยาลยัพะเยา
100,000            

17 โครงการ อบรมมาตรฐานอาหาร ส าหรับผู้ประกอบการ

ยุค 4.0

ผศ.ดร.สนัธวิัฒน ์

พทิกัษพ์ล
อุทยานวทิยาศาสตร์ 100,000            

18 โครงการ การศกึษาและด าเนนิการตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

รศ.รัตนา 

อัตตปญัโญ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
400,000            

19 โครงการ สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ ศนูย์สง่เสริมสขุภาพ

และฟืน้ฟูผู้สงูอายุ ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง จังหวัด

เชยีงราย

ดร.ส าราญ 

ทองแพง
มหาวทิยาลยัพะเยา 200,000            



ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

20 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
(เร่ือง)..................

50,000             

21 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
(เร่ือง)..................

50,000             

22 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์(เร่ือง)..................

50,000             

23 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์(เร่ือง)..................

50,000             

24 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(เร่ือง).............

50,000             

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

50,000             

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร
คณบดี

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรท่ีสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล

คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์คณบดี



ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

30

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

50,000             

31

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

50,000             

32

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

50,000             

33

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

50,000             

คณะเภสชัศาสตร์

คณะนิติศาสตร์คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์คณบดี

คณบดี คณะแพทยศาสตร์

คณบดี



ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

40
โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย(์เร่ือง).............

50,000             

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

50,000             

คณะวิทยาศาสตร์คณบดี

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณบดี

คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศาสตร์



ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

46 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์(เร่ือง).............

50,000             

47 โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1
 โมเดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์(เร่ือง).............

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

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

50,000             

วิทยาลัยการจัดการ
กรุงเทพฯ

คณบดี

วิทยาลัยการศึกษาคณบดี

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์คณบดี

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์
คณบดี

คณะสหเวชศาสตร์คณบดี



ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ สังกัด/หน่วยงำน งบประมำณ

โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

ประจ ำปงีบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ.2562

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

50,000             

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

50,000             

วิทยาลัยพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

คณบดี


