รำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
งบประมำณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2559
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ที่
โครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำณำสนับสนุนงบประมำณ โดยไม่มีกำรแก้ไข
1

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ปว่ ยเบาหวานด้วยกระบวนมีสว่ นร่วมของชุมชนในพื้นที่ตาบลบ้าน
ถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

2

โครงการถวายความรู้ดา้ นสุขภาพด้วยโภชนาการบาบัดผักพื้นบ้าน
อาหารพื้นเมืองและตรวจวัดความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวาน ความดัน
แก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

3

โครงการตรวจวัดสารพิษตกค้างในเลือดของกลุ่มเกษตรกร อาเภอ
ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

4

โครงการการศึกษาการควบคุมโรคไหม้คอรวง และการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสาย
พันธุ์ประจาท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา

5

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/วิทยำลัย

งบประมำณ

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

100,000

ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

100,000

อ.คมศักดิ์ พินธะ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

150,000

ดร.นิคม นาคสุพรรณ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

100,000

โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจยั ครั้งที่ 8

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์
การ

คณะวิทยาศาสตร์

300,000

6

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2559 (ครั้งที่ 14)

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์
การ

คณะวิทยาศาสตร์

500,000

7

โครงการ"ชุมชนคนแม่ใจ"พร้อมกาย พร้อมใจ เข้าสู่วัยผู้สงู อายุ

อ.กภ.อรรจน์มน ธรรมไชย

คณะสหเวชศาสตร์

200,000

8

โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การแปรรูปวัสดุทอ้ งถิ่นเพื่อใช้งาน
ผศ.ดร.สิทธิศกั ดิ์ ปิ่นมงคลกุล
เป็นวัสดุรองนอนสาหรับสัตว์ทดลอง"

ศูนย์วิจยั สัตว์ทดลอง

100,000

9

โครงการตรวจเต้านมสัญจร

คณะพยาบาลศาสตร์

50,000

10

โครกงารเสริมพลังอานาจเครือข่ายพยาบาล รพ.สต. เพื่อเสริมสร้าง
ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
ระบบสุขภาพชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์

50,000

11

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนานิสติ พยาบาลเพื่อสร้างสังคมไทย
ปลอดบุหรี่

อ.เพชรลดา สีขาว

คณะพยาบาลศาสตร์

50,000

น.ส.จันทิมา ชูรัศมี

คณะเภสัชศาสตร์

100,000

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100,000

12 โครงการหิ้วถุงผ้าใส่ยาเดิม มาเติมยาใหม่
โครงการผลิตแคนตาลูปปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแปลง
13 สู่ผู้บริโภค เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรผู้
ปลูกแคนตาลูปอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

น.ส.กันยา นันต๊ะแก้ว

หน้าต่อไป 14

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/วิทยำลัย

งบประมำณ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนผลิตอาหารสัตว์โดยใช้
14 อาหารหมักจากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรภาคเหนือ
ตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)

ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100,000

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสัตว์(โค
15 เนื้อ/สุกร/ไก่พื้นเมือง) โดยใช้วัสดุทางการเกษตร : โครงการวัน
เกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ปีที่ 2

รศ.ดร.โชค โสรัจกุล

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100,000

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

150,000

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การเหนี่ยวนาการเป็นสัดแล้วผสม
16 เทียมแบบเกษตรกรมีสว่ นร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตในแม่พันธุ์โค ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
เนื้อ
17

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์กว๊านพะเยาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
รุ่นที่ 10

ดร.สันธิวัฒน์ พิทกั ษ์ผล

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100,000

18

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา

นายอภิวัฒน์ ปันทะธง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

100,000

19

โครงการแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทวัดใน
จังหวัดพะเยา

นายไพศาล ลาภเจริญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

100,000

โครงการการสร้างแนวทางการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมให้
20 สอดคล้องกับข้อกาหนดผังเมืองรวมชุมชนเชียงคา,สบบง,และบ้าน
ทราย จังหวัดพะเยา

นายปณิธาน ประมูล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

150,000

โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
20 สร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ชุมชนกุฎจี นี แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร

วิทยาลัยการจัดการ

200,000

นายชานาญ แสงแก้ว

กองบริหารงานวิจยั และ
ประกันคุณภาพการศึกษา

800,000

นายชานาญ แสงแก้ว

กองบริหารงานวิจยั และ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1,715,900

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

1,000,000

22 โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจยั ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2559)
23

โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
ประจาปีงบประมาณ 2559

24 โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกินครอบครัว

หน้าต่อไป 25

โครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณ แต่มีกำรให้ปรับแก้ไขโครงกำร จำกคณะกรรมกำร
ชื่อโครงกำร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาหรับ
25 แก้ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อมในชุมชน Comment : ให้ปรับโครงการให้
ดาเนินงานในพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล (บ้านโซ้)
26 โครงกำรสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/วิทยำลัย

งบประมำณ

ดร.อนุสร บุญปก

วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

200,000

คณบดีคณะ

คณะเภสัชศาสตร์

150,000

ดร.ดารินทร อินทับทิม

คณะศิลปศาสตร์

100,000

คณบดี

คณะศิลปศาสตร์

100,000

คณบดีคณะ

คณะแพทยศาสตร์

200,000

คณบดีคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

150,000

คณบดีคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

150,000

Comment : คณะกรรมการพิจารณาให้สนับสนุนเพิ่มเติม 1 โครงการ
โดยให้ดาเนินโครงการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงการอบมเทคนิค/วิธกี ารสอนแก่ครูภาษาไทยในเขตภาคเหนือ
27 ตอนบนเพื่อแก้วิกฤต/ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
ไทย
Comment : คณะกรรมการ พิจารณาให้ผู้รับผิดชอบปรับให้อยู่ใน
พื้นการดาเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล หรือเน้นไปที่กลุ่ม ร.ร.ตชด.ใน
พื้นที่ภายในจังหวัดพะเยา เนื่องจากต้องการเน้นการดาเนินการ
ภายในพื้นที่ จังหวัดพะเยา เป็นสาคัญ
28

โครงกำร 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสนับสนุนโรงเรียนตระเวน
ชำยแดนเบ็ตตีดเู มน
Comment : คณะกรรมการ สนับสนุนเพิ่มเติม 1 โครงการโดยเน้น
ไปที่โครงการบริการวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนเบ็ดตีดู
เมน

29 โครงกำรสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล
Comment : ไม่มโี ครงการที่ได้รับการพิจารณา แต่คณะกรรมการ
ให้คณะแพทยศาสตร์ เพิ่มเติมโครงการมาใหม่ ภายใต้โครงการ 1
คณะ 1 โมเดล
30 โครงกำรสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล
Comment : ไม่มโี ครงการที่ได้รับการพิจารณา แต่คณะกรรมการ
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมโครงการมาใหม่ ภายใต้โครงการ 1
คณะ 1 โมเดล
โครงกำรสนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล
Comment : โครงการที่เสนอเข้ามา 1 โครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์
31
ของการเขียนข้อเสนอโครงการ แต่ คณะกรรมการปรับเปลี่ยน
โครงการใหม่ให้อยู่ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

หน้าต่อไป 32

คณะกรรมกำร ได้มีมติ เพิ่มเติมงบประมำณ ให้กับคณะ/วิทยำลัย ที่ไม่ได้ของบประมำณ ดังต่อไปนี้
ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/วิทยำลัย

งบประมำณ

32

ให้ดาเนินโครงการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

คณบดี

คณะนิตศิ าสตร์

150,000

33

ให้ดาเนินโครงการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะ

คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

150,000

34

ให้ดาเนินโครงการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะ

คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

150,000

35

ให้ดาเนินโครงการที่สนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะ

วิทยาลัยการศึกษา

150,000

รวมจำนวนโครงกำรทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงกำร 7,915,900
หมำยเหตุ :
โครงการที่ไม่มกี ารปรับแก้

โครงการที่มกี ารปรับแก้

โครงการที่เพิม่ เติมโดยมติกรรมการ

