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      วิทยาเขตเชียงรายได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2564 โดยยึดนโยบายของ

มหาวิทยาลยัพะเยา และพนัธกจิของวิทยาเขตเชยีงราย ซ่ึงครอบคลมุภารกจิ ด้าน

การผลติบณัฑิต การบริการวชิาการ การท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม และการบริหาร 

และมุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร 

2) การพัฒนางาน 3) การประชาสัมพันธ์วิะทยาเขตเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่ง

ข้ึน 4) ด้านสิง่แวดล้อม การพัฒนาท้ัง 4 ด้านผ่านวฒันธรรมองค์กร Chiang Rai 

Campus : CRC ดังนี้

     C: Collectivity (ปัญญารวมหมู่) คือ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายมีส่วนร่วม

ระดมความคิดในการสร้างสรรค์ พัฒนา วิทยาเขตเชียงรายให้มั่นคงและยั่งยืน

    R: Responsibility (ความรับผิดชอบ) คือ การท�างานอย่างมีหลักการและ

เหตุผล มีความน่าเชื่อถือและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน พร้อมรับผิดจากผลของการ

ตัดสินใจและปฏิบัติงานท้ังในทางบวกและในทางลบและมีความพร้อมท่ีจะถูก

ตรวจสอบ

     C: Congeniality (ความเป็นมิตร) คือ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายมีความ

ภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนที่ดี ยินดีจะให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน 

ผูร้บับริการจากวิทยาเขตเชียงราย และช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอกตามปณธิาน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา (Wisdom for Community Empowerment)

     ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนิสิตและผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ให้ความร่วมมือทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจ ในการร่วมกัน

พัฒนาวิทยาเขตเชียงรายเพ่ือรับใช้สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ต่อไป 

สารจาก

ผู้อ�านวยการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา
ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)
ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา



วิสัยทัศน์                  
เป็น GATEWAY เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ
1. เพื่อจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ การวิจัย อบรม สัมมนา

2. เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เพื่อส่งเสริมจริยธรรมทางวิชาการ การปฏิบัติงานในหน้าที่และส่วนบุคคล

5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร ระบบการบริหารงานและเทคโนโลยอีย่างต่อ

เนื่อง

ค่านิยม  
C: Collectivity (ปัญญารวมหมู่) คือ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายมีส่วนร่วมระดมความคิด

ในการสร้างสรรค์ พัฒนา วิทยาเขตเชียงรายให้มั่นคงและยั่งยืน

R: Responsibility (ความรับผิดชอบ) คือ การท�างานอย่างมีหลักการและเหตุผล มีความน่า

เชื่อถือและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน พร้อมรับผิดจากผลของการตัดสินใจและปฏิบัติงานทั้งในทาง

บวกและในทางลบและมีความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ

C: Congeniality (ความเป็นมติร) คอื บุคลากรวทิยาเขตเชยีงรายมคีวามภมูใิจทีไ่ด้เป็นเพือ่น

ท่ีด ียนิดจีะให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลอื สนบัสนนุ ผูรั้บบริการจากวทิยาเขตเชยีงราย 

และช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา (Wisdom for Com-

munity Empowerment)

 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม 
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        มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ขอรับการสนับสนุนที่ดินจากจังหวัดเชียงราย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย 

บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 25 ไร่ โดยด�าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการ

และอาคาร  ห้องพักจ�านวน 24 ห้อง เปิดท�าการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ศูนย์บริการวิชาการ

เชียงราย 

     ในระยะแรกได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง โดยส�านักงาน            

การศึกษาภาคพิเศษเป็นผู้บริหารจัดการ จนกระทั้งวันที่ 19 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติยกฐานะศูนย์บริการวิชาการ

เชียงราย เป็นวิทยาเขตเชียงราย

ประวัติความเป็นมา 

ข้อมูลทั่วไป อาคารเรียนรวม
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โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยพะเยางานวิชาการ สภามหาวิทยาลัยพะเยางานบริหารทั่วไป สภามหาวิทยาลัยพะเยางานแผนงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา
ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา



หน้า | 13Page | 12 รายงานประจำาปี 2564ANNUAL REPORT 2021

บุคลากร 

ล�าดับที่ คุณวุฒิการศึกษา จ�านวน

1 ระดับปริญญาเอก 1

2 ระดับปริญญาโท 6

3 ระดับปริญญาตรี 1

4 ต�่ากว่าปริญญาตรี 3

             

วัฒนธรรมองค์กร 

     วิทยาเขตเชียงรายมีบุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน 11 คน ระยะเวลาการท�างานเฉลี่ยอยู่ที่ 6-15 ปี และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40-55 ปี และมี

คุณวุฒิการศึกษาดังนี้ 

วฒันธรรมองค์กรของวทิยาเขตเชียงรายน�ามาจากช่ือ Chiang Rai Campus หรอื CRC ให้ความ

หมาย ดังนี้

         C : Collectivity (ปัญญารวมหมู่) คือ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายมีส่วนร่วมระดมความคิดในการสร้างสรรค์ พัฒนา 

วิทยาเขตเชียงรายให้มั่นคงและยั่งยืน

        R : Responsibility (ความรับผิดชอบ) คือ การท�างานอย่างมีหลักการและเหตุผล มีความน่าเชื่อถือและกฎเกณฑ์ที่

ชัดเจน พร้อมรบัผดิจากผลของการตดัสินใจและปฏบิตังิานทัง้ในทางบวกและในทางลบและมคีวามพร้อมทีจ่ะถูกตรวจสอบ

       C : Congeniality (ความเป็นมิตร) คือ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายมีความภูมิใจที่ได้เป็นเพ่ือนที่ดี ยินดีจะให้ค�า

แนะน�า ให้ค�าปรกึษา ช่วยเหลอื สนบัสนนุ ผูร้บับรกิารจากวทิยาเขตเชียงราย และช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอกตามปณธิาน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา (Wisdom for Community Empowerment)
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งบประมาณ งบประมาณ

รายการ งบประมาณตั้งต้น งบประมาณใช้ไป

ค่าตอบแทนกรรมการ 123,200.00 118,800.00

ค่าตอบแทนการสอน 1,612,924.00 1,547,600.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 11,375.00 6,725.00

ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง 50,000.00 15,180.00

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 1,800.00 1,800.00

ค่าจ้างเหมาบริการ 857,921.55 769,767.00

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 72,000.00 72,000.00

ค่าเช่ารถ 370,000.00 370,000.00

ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ�ารุงรักษา 149,800.00 76,030.00

ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์ 9,000.00 8,082.78

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 58,350.00 23,812.00

ค่าวัสดุก่อสร้าง 55,000.00 45,456.00

ค่าวัสดุการเกษตร 53,500.00 22,579.00

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 11,900.00

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 22,000.00 22,000.00

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,000.00 71,520.00

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 100,000.00 87,615.80

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,000.00 51,370.00

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,500.00 0.00

ค่าวัสดุส�านักงาน 30,000.00 14,099.00

ค่าโทรศัพท์ 97,720.00 56,154.01

ค่าน�้าประปา 69,600.00 58,035.22

ค่าไปรษณีย์ 10,000.00 8,289.00

ค่าไฟฟ้า 595,976.00 401,287.20

ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 100,000.00 99,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,600.00 17,600.00

ค่าครุภัณฑ์วิทยาเขตเชียงราย 444,500.00 393,190.00

ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ 34,200.00 30,645.00

ค่าปรับปรุงอาคาร 116,607.05 116,000.00

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000.00 4,350.00

รายการ งบประมาณตั้งต้น งบประมาณใช้ไป

โครงการเทคนิคการวางแผนและการจัดงาน (Event) อย่างมือ

อาชีพ ส�าหรับบุคลากร

13,050.00 13,050.00

โครงการศึกษาดูงานบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย 8,000.00 3,700.00

โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล 4,094.00 4,094.00

โครงการให้ค�าปรึกษาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 16,700.00 16,000.00

โครงการอบรมความรู้ทักษะประจ�าสายงานสวนภูมิทัศน์

และสถานที่

800.00 800.00

โครงการน�าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

85,000.00 78,482.00

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนินงานวิทยาเขตเชียงราย

7,444.00 7,444.00

โครงการปีใหม่สุขสันต์สานสัมพันธ์ชาว มพ. 1,850.00 1,850.00

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่ 4,350.00 4,350.00

โครงการส่งเสริมความเป็นไทย 16,760.00 16,760.00

โครงการศิลปศึกษา 100,280.00 100,280.00

โครงการอบรมiThesis 9,746.00 9,744.00

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหา

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

186,000.00 0.00

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนหรือสังคม 13,800.00 13,800.00

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะงานวิชาการ 6,400.00 6,400.00

โครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว 99,909.00 99,909.00

ส่วนงานบริหาร (ปรับลดงบประมาณ ร้อยละ 10 ของภาคเรียนที่ 

3/2563 และ ภาคเรียนที่ 1/2564)

321,300.00 321,300.00

รวม 6,162,056.60 5,218,850.01
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การศึกษา 

        วิทยาเขตเชียงราย เป็นประตูสู่ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตเชียงรายได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
     3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     

กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน
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จ�านวนนิสิตประจ�าปีการศึกษา 2564 แยกตามหลักสูตร

หลักสูตร ปีการศึกษา จ�านวน สถานะ

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559 1 รักษาสภาพ

2561 1 รักษาสภาพ

2562 3 รักษาสภาพ

2563 40 ก�าลังศึกษา

2564 55 ก�าลังศึกษา

รวม 100

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2559 3 รักษาสภาพ

2560 6 รักษาสภาพ

2561 8 รักษาสภาพ

2562 7 รักษาสภาพ

2563 12 ก�าลังศึกษา

2564 18 ก�าลังศึกษา

รวม 54

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2563 5 ก�าลังศึกษา

4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2560 2 รักษาสภาพ

รวม  161  

             

ผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จ�านวนนิสิตทั้งหมด 43 คน ของจ�านวนนิสิต ทั้งหมด 44 คน

     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จ�านวนนิสิตทั้งหมด 14 คน ของจ�านวนนิสิต ทั้งหมด 23 คน

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ�านวนนิสิตทั้งหมด 4 คน ของ

จ�านวนนิสิตทั้งหมด 5 คน

เผยแพร่ผลงาน 

ไม่ได้เผยแพร่ผลงาน 2%

เผยแพร่ผลงาน

ไม่ได้เผยแพร่ผลงาน

98%

80%

เผยแพร่ผลงานไม่ได้เผยแพร่ผลงาน 61%39%

20%
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กิจกรรมพัฒนานิสิต 
       การพัฒนานสิติให้มคีวามรูแ้ละทกัษะชีวติอาศัยการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรียีนผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตเชียงราย ได้ด�าเนินงานพัฒนานิสิต
ผ่านโครงการและกิจกรรม ดังนี้ี้
      1. กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
      2. กิจกรรมนิเทศฝึกวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
      3. โครงการส่งเสริมความเป็นไทย
      4. โครงการการน�าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
      5. โครงการน�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
      6. โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis

เรียนรู้ระบบ iThesis
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กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
     วิทยาเขตเชียงรายและวิทยาลัยการศึกษา น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ�่า และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส 
อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา น�านิสิต ป.โท บริหารการศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 77 คน เข้าศึกษาดู
งาน ในหัวข้อ “จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษา” ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ�าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย

     ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก 
นายณรงค์ศักด์ิ เตอืนสกลุ รองนายกเทศมนตร ีนครเชียงราย บรรยายในหวัข้อ “การจดัการศึกษาหลกัสตูร” เพ่ือเสรมิสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

นิเทศก์ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิเทศก์นิสิต
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา เพ่ือติดตามการฝึก
ปฏิบัติของนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (สพป. เชียงราย เขต 1)    
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โครงการส่งเสริมความเป็นไทย  
       โครงการส่งเสริมความเป็นไทย จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากร ได้ตระหนักเห็นคุณค่า สืบทอดและ
อนรุกัษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ ในการนี ้วทิยาเขตเชียงรายได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ศันศนย์ี อนิสาร ผูอ้�านวยการศูนย์ดนตรี
กวีศิลป์ล้านนา บรรยายให้ความรู้ ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา และแม่ครูค�าแสน แก้วสืบ ศิลปินล้านนา แสดงสดซอพ้ืนเมือง      
ให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับชม 

         นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร ต่างร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดพ้ืนเมือง ร่วมกัน
ถ่ายทอดความรู้สึกในการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยทั้งด้านภาษา อาหาร การแต่งกาย ดนตรี ศิลปะและค่านิยมของ
คนไทยอีกด้วย

การอบรมการใช้งานระบบ iThesis 
         โครงการอบรม iThesis จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับนิสิตในการจัดท�าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ 
iThesis ตามรูปแบบทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดไว้ โดยมนีสิิตระดบัปรญิญาโท ช้ันปีที ่2 สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา และสาขา
วิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเอกพล โพธิจันทร์ นักสื่อสารองค์กร 
วิทยาลัยการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง R501 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย   
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การน�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
       นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ของวิทยาเขตเชียงราย ได้น�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ 
ต่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุบคุคลภายนอกและบคุคลภายในมหาวทิยาลยัพะเยา กิจกรรมดงักล่าว ซึง่ก่อให้เกดิการแลก
เปล่ียนเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนสิิต โดยผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นิสิต จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม            
(Proceedings) ต่อไป

สานสัมพันธ์น้องพี่นิสิตวิทยาเขตเชียงราย 
         นสิติระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาการบรหิารการศึกษาของวทิยาเขตเชียงราย จดังานสมัพันธ์น้องพ่ีข้ึน โดยได้รบัเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อ�านวยการวิทยาเขตเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณาจารย์
จากวิทยาลัยการศึกษาและบุคลากรวิทยาเขตเชียงรายร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสามัคคี
ระหว่างนิสิต สร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ทั้งนี้มีงานสังสรรค์รื่นเริงเพ่ือแสดงถึง
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ณ ร้านอาหารลมเหนือ 
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สินทรัพย์ 
      วทิยาเขตเชียงรายมีสนิทรพัย์และครภุณัฑ์ทีเ่พียงพอส�าหรบัการด�าเนนิงานให้มคุีณภาพในงบ
ประมาณ 2564 วิทยาเขตเชียงราย มีครุภัณฑ์จ�านวน 5,295 รายการ มีอาคารส�านักงาน อาคาร
เรียนรวม โรงอาหารยูพี 1 ยูพี 2 ห้องพักยูพีริมกก และร้านอาหารยูพีริมกก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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อาคารส�านักงาน อาคารเรียนรวม 
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โรงอาหารยูพี1 ยูพี2 และร้านอาหารยูพีริมกก 

โรงอาหารยูพี2 

ร้านอาหารยูพีริมกก 

จุดชมวิวแม่น�้ากก

โรงอาหารยุพี1 

ห้องพักยูพีริมกก 
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บริการ 

รายการ ขนาด/จ�านวน จ�านวน รวม

ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ที่นั่ง 2 2

ห้องประชุม/สัมมนา 40 ที่นั่ง 2 2

150 ที่นั่ง 1 1

200 ที่นั่ง 1 1

ห้องจัดเลี้ยง 30 ที่นั่ง 1 1

200 ที่นั่ง 1 1

ห้องพักยูพีริมกก 24 ห้อง 24 24

ในปีงบประมาณ 2564 มีการให้้บริการ ดังนี้ 

สถิติการให้บริการห้องพัก

สถิติการให้บริการสถานที่

ผู้ใช้บริการ จ�านวนคน

นิสิตและบุคลากร 499 คน

บุคคลภายนอก 33 คน

หน่วยงาน จ�านวนครั้ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 ครั้ง

หน่วยงานภายนอก 6 ครั้ง

ห้องพักยูพีริมกก 

     วทิยาเขตเชียงรายนอกจากเปิดหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีไ่ด้มาตรฐาน ยังใส่ใจ ในเรือ่งการ
ให้บรกิารนสิติ บคุลากร และบคุลภายนอก ด้วยการให้บรกิารห้องพัก ห้องประชุม สมัมนาทีท่นัสมยั 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มสีถติผิูร้บับรกิาร ดงันี้
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ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง 
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บริหาร 

      วิทยาเขตเชียงรายยึดหลักการบริหาร 3 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ที่พร้อมส�าหรับการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 2) ด้านการพัฒนางานให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผ่านการใช้ไอทีและการมีส่วนร่วมในการท�างาน และ 3) ด้านการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ทีท่นัสมยัเพ่ือให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ประเทศชาต ิและนานาชาติ 
ผ่านการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

รางวัล ITA ประจ�าปี 2564
     วิทยาเขตเชียงรายเข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transpar-

ency Assessment: ITA)จากอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์ในวนัที ่11 พฤษภาคม 

2564  ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยผลการประเมินระดับ A (90.95%) ซึ่งสูงกว่า 

ปีที่ผ่านมาที่ได้ A (86.33%)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



การพัฒนาบุคลากร 
       บุคลากรเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องเป็นสิ่งจ�าเป็น ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านภาวะผู้น�าให้มี Mindset ที่เป็นสากล มีการท�างานที่เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิด
ชอบ และความเป็นมิตรต่อผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะตามสายงาน
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Leadership ส�าหรับการท�างาน  
         วิทยาเขตเชียงราย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อ�านวยการ จัด Workshop พัฒนาบุคลากร
ให้มี Mindset ที่สร้างสรรค์ ผลิตผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาวะผู้น�า
วิทยาเขตเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       โดยมบีคุลากรทกุคนของวทิยาเขตเชียงรายได้เข้าร่วมโครงการ และแต่ละคนได้รบัคตปิระจ�าตวัส�าหรบัการสร้างภาวะ
ผูน้�า (Leadership) ได้เรียนรู้ความหมายของค�าที่ได้รับซึ่งประกอบด้วย Integrity (ความสมดุลในภาพรวม), Communication 
(การสื่อสาร), Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), Strategy (กลยุทธ์), Commitment (ความทุ่มเทให้บรรลุเป้าหมาย), Listening 
(การรับฟัง), Responsibility (ความรับผิดชอบ), Honesty (ความซื่อสัตย์), Values (ค่านิยม), Appreciation (ความชื่นชมยินดี) 
และ Passion (ความรกัและมุง่มัน่ในสิง่ทีท่�า) พร้อมกนันี ้ทกุคนได้อธบิายความหมายรวมถงึยกตวัอย่างและวธิกีารประยุกต์
ใช้ค�าในงานของตน เพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้าของวทิยาเขตเชียงรายในภาพรวม และเมือ่จบโครงการแล้ว วทิยาเขต
เชียงรายได้จัดท�าบอร์ดแสดง “วงล้อแห่งความก้าวหน้า (Wheel of Progress)” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมี Teamwork 
พร้อมด้วยภาวะผู้น�า (Leadership) ของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่พึงประสงค์  
___   โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่พึงประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในด้านการพัฒนาตนเองและ   
พัฒนางาน  โดยได้รบัเกียรตจิากผูอ้�านวยการ บรรยายในหวัข้อ การครองตน ครองคน ครองงาน แก่บคุลากรของวทิยาเขต
เชียงราย เพื่อปรับ Mindset ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ 

      นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อุดม งามเมอืงสกุล ประธานสภาพนกังาน และ นายวรปรชัญ์ ศรีดวงค�า รองประธานคนที ่1 ของสภาพนกังาน
มหาวทิยาลยัพะเยา บรรยายในหวัข้อ สวสัดกิารบคุลากร ซึง่ประกอบด้วย การประกันสขุภาพ ประกันสังคม ประกันอุบตัเิหตุ 
ตรวจสุขภาพประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงาน 1 ปี หอพัก ค่ารักษาพยาบาล/ครอบครัว ค่าชดเชย (อายุงาน) อาทิ 
การบาดเจบ็จากการท�างาน การเกษยีณอายุ การแต่งงานของพนกังาน เป็นต้น และ ความก้าวหน้าของพนกังานมหาวทิยาลยั
สายสนับสนุน ได้แก่ การประเมินค่างาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินสมรรถนะ และคู่มือและงานวิเคราะห์                 
สังเคราะห์ / งานวิจัย
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เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาภาวะผู้น�า 
        การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและการรู้จักตนเอง (Self-awareness) เป็นกระบวนการที่ไม่มีสิ้นสุด (Ongoing) องค์กร
ที่ประสบความส�าเร็จระดับสากล จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
(Lifelong Learners) วิทยาเขตเชียงรายจึงจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาวะผู้น�า (English and Leadership Course) 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 รวมระยะเวลา 72 ช่ัวโมง เพ่ือเตรยีมความพร้อมบคุลากรของวทิยาเขต ส�าหรบัการสอบวดัระดบั
ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ซึ่งก�าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนผ่าน CEFR ระดับ A2

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูท้กัษะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทกัษะของบคุลากรวทิยาเขตเชียงราย ด้านการ
ออก แบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Online - Offline สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุจิตรา ตุงคะศิริ เจ้าของกิจการงานป้ายและสื่อสิ่งพิมพ์และอดีตอาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย พื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การตั้ง
ค่างาน การใช้ภาพปลอดลิขสิทธิ์ การใช้ Font รูปทรง สี ให้เหมาะกับงาน เป็นต้น การออกแบบชิ้นงาน Online ผ่าน Website 
Templates แนะน�าการออกแบบชิ้นงาน Offline ผ่านโปรแกรม Photoshop และ Illustrator และการเตรียมไฟล์งานเพื่อส่ง
โรงพิมพ์      
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โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล  
         การด�าเนินโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย www.
crc.up.ac.th ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานระดับสากล มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล หลักสูตรปริญญา 
หลักสูตรอบรมระยะสั้น บริการ ห้องพัก และบริการเช่า ห้องประชุม สัมมนา รวมถึงแสดงข่าวสารผลการด�าเนินงานต่าง ๆ  
ของวิทยาเขตเชียงราย

         ซึ่งวิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่” “ความ
ปลอดภัยของเว็บไซต์” “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับ Social Media” 

 ___  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บไซต์ตามหลัก SEO (Search Engine Optimization) 
ส�าหรบัองค์กร” คือ วธิกีารหรอืกระบวนการการปรบัแต่งเวบ็ไซต์ รวมถงึ เรือ่งเนือ้หา (Content) โครงสร้างเวบ็ การวเิคราะห์ 
KEYWORD และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์ขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ของ 
Search Engine ต่างๆ เช่น Google, Bing หรือ Yahoo และจะได้น�าไปติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine นั้นๆ  เพื่อสนันสนุน 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ เว็บไซต์ และด้านสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่  
      การด�าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการยุคใหม่ ด้วยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบคุลากรผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นงานธรุการ โดยได้รบัเกยีรตจิาก นายสมบรูณ์ ศรไีพศาลเจรญิ ผูอ้�านวยการกลุม่
งานอ�านวยการ ส�านักงานจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของงานธุรการอย่างถูกต้อง บุคลิกภาพภายนอกและภายใน การปฏิบัติงานธุรการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
การพัฒนาศักยภาพและเทคนคิในการประสานงาน การสือ่สารกบัผูอ้ืน่และการพิชิตอปุสรรค เทคนคิการท�างานอย่างรวดเรว็
และมีระบบ การวางแผนงาน การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการงานเอกสาร

       นอกจากนี้ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11 คนและมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงราย เช่น ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 เชียงราย ส�านักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และได้รับข้อคิดส�าหรับการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ คือ การท�าในสิ่ง
ที่รัก ประจักษ์ในเป้าหมาย ค้นหาแรงบันดาลใจ กัดเอาไว้ไม่ปล่อย (ท�าให้ถึงที่สุด) อีกด้วย



หน้า | 49Page | 48 รายงานประจำาปี 2564ANNUAL REPORT 2021

อบรมวิธีใช้งานระบบ UP-DMS  
      บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ UP-DMS สัญจรวิทยาเขตเชียงราย ออนไลน์ผ่าน
ระบบ Microsoft Teams เพื่อให้บุคลากรเข้าใจการท�างานของระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  
        ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อ�านวยการกองกลางและนายอดิสร ผลศุภรักษ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย การสร้าง
ลายเซ็นต์ดิจิทัล การลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่าน Line Application  การสร้างทางเดินเอกสาร การเกษียนและ Stamp หนังสือ
ส�าหรับงานธุรการ หัวหน้างาน และผู้อ�านวยการ การรับเข้า-ส่งออก และหนังสือเวียนอีกด้วย

อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
         การอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายมีความรู้และความเข้าใจ
ในการเขียนข่าวทีด่ ีสามารถเขียนข่าวและบทความเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ได้ ในการนี ้วทิยาเขตเชียงรายได้รบัเกยีรตจิาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อ�านวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย องค์
ประกอบของข่าว โครงสร้างข่าว การวิเคราะห์ข่าว 

       นอกจากนี้ บุลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข่าวและStoryboard ในหัวข้อ วิทยาเขต
เชียงราย สีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) ซึ่งประกอบด้วย สุขภาพ บุคลิกภาพ 
สุนทรียภาพ ส�าหรับผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นางสาวกาญจนา โปทาวี นักวิชาการศึกษา ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 1,000 
บาท จากผู้อ�านวยการ โดยที่ผลงานดังกล่าวจะใช้ส�าหรับการผลิตวิดิทัศน์เผยแพร่ทางยูทูปและขยายผลเป็นบทความเพื่อ
ลงในเวบ็ไซต์ของวทิยาเขตใน Knowledge Sharing เพือ่เผยแพรอ่งค์ความรูด้า้นการสรา้งส�านกังานสเีขยีว (Green Office) ต่อ
ไป
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โครงการเทคนิคการวางแผนและการจัดงาน (Event) อย่างมืออาชีพ 
      การด�าเนินโครงการเทคนิคการวางแผนและการจัดงาน (Event) อย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการจัดงาน 
Event และมีวิธีการวางแผนการท�างานได้อย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย (Le Meridien Chiang Rai) ใน
การนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก คุณผกาวรรณ คงเรือน ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and 
Beverage Sale Manager) จากโรงแรมเลอเมอรเิดยีน เชียงราย เป็นวทิยากรบรรยายหวัข้อเรือ่ง มารยาทบนโต๊ะอาหาร การ
จัดเตรียมอุปกรณ์อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร และการบริการที่ประทับใจ

          นอกจากนี้บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ  เช่น เทคนิคการจัดงาน Event การ
ท�าแผนการตลาด และแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ และท�า Workshop การจัดโต๊ะอาหารแบบสากล อีกด้วย

โครงการอบรมความรู้ทักษะประจ�าสายงานสวนภูมิทัศน์และสถานที่  
       วทิยาเขตเชียงราย ด�าเนนิโครงการอบรมความรูท้กัษะประจ�าสายงานสวนภมูทิศัน์และสถานที ่เพ่ือให้ผูป้ฏบิตังิานด้านงาน
สวนของวทิยาเขตเชียงราย ได้พัฒนาทกัษะและความรูพ้ื้นฐานศิลปะการออกแบบงานด้านสวนภมูทิศัน์และสถานที ่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความสวยงาม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

         ในการนี ้วทิยาเขตเชียงราย ได้รบัเกยีรตจิาก นายจรีะวฒัน์ หมัน่งาน ผูอ้�านวยการ กองอาคารสถานที ่ของมหาวทิยาลยั
พะเยา บรรยายในหัวข้อ งานสวนภูมิทัศน์ และงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วย
ต่อยอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรด้านการตกแต่งสวนและภูมิทัศน์แล้ว ยังช่วยสนับสนุนโครงการ
วิทยาเขตเชียงรายสีเขียวอีกด้วย

         การศึกษาดูงานครั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายใต้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อมและได้น�าต้น            
ลิ้นมังกร ส�าหรับฟอกอากาศกลับไปปลูกในส�านักงานที่วิทยาเขตอีกหลายต้น
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พัสดุสัญจรวิทยาเขตเชียงรายผ่าน Microsoft Teams 
       วิทยาเขตเชียงรายน�าโดย เข้าร่วมประชุมโครงการพัสดุสัญจร ผ่านระบบออนไลน์ “Microsoft Teams” ในการนี้        
ได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุและ นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์ นักวิชาการพัสดุ สังกัด ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กระบวนการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ”

       ทั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดท�า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ การจัดท�ารายละเอียดพัสดุ รวม
ทั้งการจัดท�าราคากลาง การจ้างงานก่อสร้าง และการจัดท�ารายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุของวิทยาเขตเชียงราย เป็นไปตามระเบียบและวิธีที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขต
เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

Meeting of the Mind 2021 
      บุคลากรของวิทยาเขตเชีียงราย เข้าร่วมโครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 11 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

      นอกจากนี้ ในงานยังเปิดโอกาสให้คณะ กอง ศูนย์ และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้แบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆซึ่งล้วนแต่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความรักสามัคคใีนหมู่คณะ และวิทยาเขตเชยีงรายได้น�าขนมจีบเลิศรส
ของดจีงัหวดัเชียงรายออกซุม้ให้บรกิารด้วย นบัเป็นการเพ่ิมสสีนัและ บรรยากาศในงานให้เป็นไปอย่างสนกุสนาน ท่ามกลาง
ความหลากหลายของซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวด Miss Meeting of the Mind 2021: 
Thai Fancy Festival ขับกล่อมด้วยดนตรีจากวง Micy Band รวมถึงการรับมอบของที่ระลึกจากท่านอธิการบดีและการจับ
ฉลากของขวัญจากผู้บริหารของทุกหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ยังเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลกลับบ้านอีกด้วย
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การประชาสัมพันธ ์
       การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาองค์กร เป็นการสื่อสารให้สังคมภายนอกได้รับรู้
ถึงจุดแข็งและโอกาสท่ีองค์กรมีอยู่ อันจะน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ั           
ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตเชียงรายได้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อวิดิโอ Youtube และเว็บไซต์

   

วิทยาเขตเชียงรายอยู่ใกล้
แหล่งท่องเที่ยว “สวนไม้ดอกอาเซียน”
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ์
       วิทยาเขตเชีียงรายพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตฐานสากลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ต่อสาธารณชนให้รับ
ทราบตามแนวทาง Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ของ ITA อีกทั้งยังผลิตข่าววีดีโอเผยแพร่ ทาง 
Youtube ช่อง CRC On D’Go  ได้แก่ ข่าวส่งเสริมความเป็นไทย ความยาว 1:12 มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 170 ครั้ง นิเทศฝึกวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา ความยาว 3:10 นาที มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 111 ครั้ง เทคนิคการจัดงาน Event อย่างมืออาชีพ ความยาว 
1:13 มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 78 ครั้ง Leadership@Work ความยาว 2:09 มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 70 ครั้ง วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว 
“ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ความยาว 1:12 มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 65 ครั้ง 

การสร้าง PARTNERSHIPS ผ่านการบริการวิชาการ 
           วทิยาเขตเชียงรายด�าเนนิโครงการความร่วมมอืทางวิชาการกับชุมชนหรอืสงัคม ร่วมกับมหาวชิชาลยัพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ดร.ศันสนย์ี อินสาร ผูอ้�านวยการศูนย์ดนตรกีวศิีลป์ล้านนาโรงเรียนสบืศิลป์แผ่นดนิล้านนา ได้จดัท�าฐานการเรยีนรูด้้านการ
ท�าขนมพ้ืนบ้านของภาคเหนอื (ขนมเทยีน) เพ่ือให้นกัเรยีนและบคุคลทัว่ไปได้เรยีนรูว้ธิกีารท�าขนมพ้ืนบ้าน อีกทัง้ยังได้บรกิาร
น�้าดื่มสมุนไพร น�้ากระเจี๊ยบและน�้าอัญชันแก่นักท่องเที่ยว นักเรียนและสามเณร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริม
ให้เกดิการอนรุกัษ์และเผยแผ่ศิลปวฒันธรรมล้านนาให้ย่ังยืนสบืไป ณ มหาวชิชาลยัพุทธเศรษฐศาสตร์ วนัที ่22 พฤศจกิายน 
2563 
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จัดนิทรรศการในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 

      วิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย จัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ซึ่งเป็น
มหกรรมดอกไม้ที่ย่ิงใหญ่ มีดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ ในรูปแบบสวนไม้งามที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาว
เชียงราย พร้อมด้วยการแสดง แสง สี เสียง ผ่านม่านน�้ากลางล�าน�้ากก ความยาวกว่า 200 เมตร และอุโมงค์ไฟแห่งศิลป์ 
ความยาวกว่า 100 เมตร และจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมน�้ากก เพื่อ
ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
        วิทยาเขตเชียงรายน�าโดย รศ. ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตาผู้อ�านวยการเข้าพบคุณวัจนีย์ บุญเจ็น ผู้จัดการขัวศิลปะเพื่อหารือ
แนวทางการด�าเนนิงานด้านศลิปะร่วมกนั ตามพนัธกจิของวทิยาเขตเชยีงรายด้านการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม ซ่ึงสอดคล้องกบัพนัธกจิ
ของขัวศิลปะที่จะใช้งานศิลปะพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ Chiang Rai the City of Art

          จากนั้น วิทยาเขตเชียงรายได้เข้ากราบนมัสการ เจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (อธิการบดี) มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ และเข้า
พบดร.ศนัสนย์ี อนิสาร ผูอ้�านวยการศนูย์ดนตรีกวศีลิป์ล้านนาโรงเรียนสบืศลิป์แผ่นดนิล้านนา เพือ่เตรียมจัดกจิกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ดนตรี กวีศิลป์ ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกจะก่อให้เกิดการประสานพลังความคิดสร้างสรรค์ 
ผลิตผลงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ng versions of Lorem Ipsum
 



หน้า | 61รายงานประจำาปี 2564

สิ่งแวดล้อม
       สิ่งแวดล้อมที่ดีน�าไปสู่ชีวิตที่ดี วิทยาเขตเชียงรายน�าเสนออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 3 ภาพ 
(บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ และสุขภาพ) ผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

      ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตเชียงรายได้พัฒนาอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ให้มีบุคลิกภาพที่โดด
เด่นทันสมัย มภีมูทิศัน์ท่ีสวยงามให้ สนุทรียภาพ และมีความสะอาดปลอดภยัเพือ่สุขภาพท่ีดีตามมาตรฐาน 

รักษาสิ่งแวดล้อม UI Green ผ่านโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว (Green Office)
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ทาสีอาคารให้เกิดความสวยงาม 
        วิทยาเขตเชียงรายได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านอาคารสถานที่ ให้สะอาด สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยว่าจ้างผู้รับ
เหมาท�าการซ่อมแซมและทาสี ดังนี้
    1. ซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารส�านักงานทั้งหลัง
    2. ซ่อมแซมและทาสีพื้นเพดานอาคารเรียนรวม ชั้น 1
    3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักยูพีริมกก

ด้านบุคลิกภาพ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้

     พัฒนาภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเกิดความประทับใจส�าหรับผู้มาติดต่อวิทยาเขต
เชียงราย และผู้เข้าพักที่ ดังนี้
      1. โซนที่ 1 บริเวณส�านักงาน
      2. โซนที่ 2 อาคารเรียนรวม
      3. โซนที่ 3 อาคารห้องพักยูพีริมกก
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เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น 
         ปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องประชุม ชั้น 5 และพื้นทางเดิน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ที่แตกช�ารุดให้สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิม

ล้างเครื่องปรับอากาศ 
      ซ่อมบ�ารุงรักษา ล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้อ�านวยการ ห้องพักยูพีริมกก ห้องส�านักงาน ห้องเรียน
ชั้น 3 ห้องประชุม อาคารส�านักงาน โดยรายละเอียดการบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
      1. ล้างแผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนด้วยปั้มน�้า (HIGH PRESSURE PUMP) 
      2. ตรวจเช็คการท�างานของมอเตอร์พัดลม FCU&CDU 
      3. ล้าง FILTER 
      4. ท�าความสะอาดตัวเครื่อง FCU&CDU
      5. ตรวจเช็คท�าความสะอาดระบบน�้าทิ้ง
      6. วัดอุณหภูมิลมส่ง (SUPPLY AIR) 
      7. วัดอุณหภูมิลมกลับ (SUPPLY AIR) 
      8. วัดอุณหภูมิห้อง (ROOM AIR)
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สร้าง Platform แหล่งการเรียนรู้ Media Production Learning Space 

        วิทยาเขตเชียงราย ได้พัฒนาพื้นที่ภายในส�านักงานให้เป็นห้อง Media Production Learning Space (MPLS) เพื่อบริการ
อาจารย์ นสิติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอนในการผลิตสือ่นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Platform เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (Community Engagement) สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถ่ิน และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสู่เชิง
พาณิชย์ด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัด
ใกล้เคียง

สร้างป้อมยาม

      สร้างป้อมยามเพ่ือเป็นจดุให้บรกิารผูม้าตดิต่อและตรวจเช็คบคุคลภายนอกทีเ่ดนิทางเข้าออก ภายในวทิยาเขตเชียงราย 
ป้องกนั เหตุการณ์อันตรายต่อชีวิตและทรัพยสิน และคัดกรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�านวน 2 
หลัง ดังนี้
        1. หลังที่ 1 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ตั้งอยู่บริเวณประตูที่ 2  
        2. หลังที่ 2 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ตั้งอยู่บริเวณห้องพักยูพีริมกก  
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Big Cleaning Day

     วิทยาเขตเชียงราย น�าโดยผู้อ�านวยการพร้อมด้วยบุคลากรทุกคน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เริ่มด้วยการล้าง
ท�าความสะอาดอาคารส�านักงาน ทางเดินเท้ารอบอาคาร รวมถึงเก็บกวาดเศษใบไม้แห้งรอบอาคารและบริเวณป้าย
สัญลักษณ์ (โลโก้) วิทยาเขตเชียงราย เพื่อให้วิทยาเขตเชียงรายมี “หน้าบ้าน ที่น่ามอง” ของนิสิต บุคลากรและผู้มาติดต่อ

       จากนั้น ทีมงานวิทยาเขตเชียงราย ได้ท�าความสะอาดถนนทางเข้าอาคารส�านักงาน ทาสีขอบทาง ขาว-แดง เพ่ือ
ความเป็น ระเบียบ สวยงามและปลอดภัยในการจราจรภายในวิทยาเขตฯ ตกแต่งดูแลสวนดอกกุหลาบหน้าส�านักงานเพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วม “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020” ณ สวนไม้งามริมน�้ากก 

วิทยาเขตสวยด้วยมือเรา  
          วทิยาเขตเชียงราย น�าโดย ผูอ้�านวยการพร้อมด้วยบคุลากรทกุคน จดักิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านสิง่แวดล้อม “วทิยาเขต
สวยด้วยมือเรา” เริ่มต้นด้วยการทาสีป้ายสัญลักษณ์ (โลโก้) ของวิทยาเขตเชียงราย

       กจิกรรมครัง้นีก่้อให้เกิดการรวม พลังสามคัคีในหมูค่ณะ และการท�างานร่วมกันเป็นทมี “TEAMWORK” ซึง่เป็น วฒันธรรม 
องค์กร ของวิทยาเขตเชียงรายโดยเฉพาะในด้าน C: (ปัญญารวมหมู่) คือ บุคลากรวิทยาเขตเชียงราย มีส่วนร่วม ระดมความ
คิด ในการสร้างสรรค์ พัฒนา วิทยาเขตเชียงรายให้มั่นคงและย่ังยืน ทาสีรั้วบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ห้องพักยูพี ริม
กก และร้านอาหารยูพี ริมกก ให้สวยงาม น่ามอง เป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้สดชื่นและสวยงาม เหมาะส�าหรับการ
เรียนการสอน การท�างาน และการเข้าพักในห้องพักของวิทยาเขต อย่างมีความสุข ท่ามกลางธรรมชาติริมน�้ากกที่สวยงาม 
แม่น�้าสายหลักของจังหวัด เชียงราย ทั้งนี้เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2563 อีกด้วย 
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ด้านสุนทรียภาพ 
อาคารเรียนรวม

ส�านักงาน
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ห้องพักยูพีริมกก

เตรียมความพร้อมส�าหรับเข้าร่วมโครงการส�านักงานสีเขียว 

       วิทยาเขตเชียงราย น�าโดยผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ด�าเนินโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว เพื่อวางแผน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตเชียงราย ให้มีมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ ส�านักงานสีเขียว Green Office ของกรมส่ง
เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) 

      ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ นายณรงค์ฤทธิ์ 
อมรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานคณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยาย ในหัวข้อ “การ
ด�าเนินงานส�านักงานสีเขียว” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การก�าหนดนโยบาย การวางแผนและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตส�านึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของ
เสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าร่วมโครงการ 

ด้านสุขภาพ 
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โครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียวเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัย 
       โครงการวทิยาเขตเชียงรายสเีขียวด้วยการจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารเพ่ือเตรยีมความพร้อมในกรณเีกดิอคัคีภยั แก่บคุลากร 
แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 มีนาคม 2564

       ในการนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้รับเกียรติจาก คุณยิ่งยศ ยศยิ่งยง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช�านาญ
งาน จากส�านักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย บรรยายในหัวข้อ การป้องกันอัคคีภัย การช่วยเหลือชีวิตผู้
ประสบเหตุขั้นพื้นฐาน และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้

        นอกจากนี้ บุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมฝึกซ้อมการจ�าลองเหตุการณ์ไฟไหม้ในส�านักงาน ซึ่งประกอบด้วยการ
อพยพหนีไฟ การรวมพล การรายงานเหตุการณ์ให้แก่ผู้อ�านวยการดับเพลิง การขนย้ายผู้ป่วย การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
ด้วยวิธีปั๊มหัวใจ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และฝึกการดับเพลิงด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย

เพิ่มคุณภาพอากาศในส�านักงาน 

       วิทยาเขตเชียงราย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อ�านวยการ น�าทีมงานวิทยาเขตเชียงราย
ประกอบและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและจัดหาต้นไม้เพ่ือลดมลพิษทางอากาศและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากรใน
ส�านักงานของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

  ____กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว ตามหมวดที่ 5 เรื่อง สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกส�านักงาน (Indoor & Outdoor Environment) ซึ่งการปลูกต้นไม้ 1 ต้น เป็นการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
ดกัฝุน่และมลพิษทางอากาศได้ ลดการเกดิภมูแิพ้และหอบหดื ท�าให้รูสึ้กสดช่ืน ผ่อนคลาย ลดความเครยีด สร้างบรรยากาศ
การท�างานที่ดีได้อีกด้วย
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แยกขยะให้ถูกที ่
      วิทยาเขตเชียงรายใส่ใจในการคัดแยกขยะให้ถูกที่ โดยจัดเตรียมถังขยะแบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆ วางไว้ภายใน
อาคารต่าง ๆ เช่น อาคารส�านักงาน อาคารเรียนรวม ห้องพักยูพีริมกก และบริเวณจุดทิ้งขยะใต้ร่มไม้ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดการขยะภายในวิทยาเขตเชียงราย และยังช่วยให้พนักงานเก็บขยะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บและท�าลาย
ขยะต่อไป

เพิ่มแสงสว่างด้วยพลังแสงอาทิตย์ 
     ภายใต้โครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียวได้มีการรณรงค์ให้บุคลากร แม่บ้าน รปภ. ใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น     
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่เชื้อใช้ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่มีก�าลังวัตต์เหมาะสมกับสถานที่ ติดสติกเกอร์ใช้น�้าอย่างประหยัดคุ้มค่า 
หมั่นท�าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ

     นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้เพิ่มแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตเชียงราย 
ประกอบด้วย ที่จอดรถส�านักงาน อาคารเรียนรวม และห้องพักยูพีริมกก และประตูเข้าออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ด้านอาคารสถานที่ ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในอนาคตต่อไปอีกด้วย
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