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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยผู้บริหารชุดแรกที่มีประสบการณ์สูงในการบริหาร
มหาวิิทยาลััย เสมืือนได้้ปลููกต้้นไม้้ที่่�มีรี ากและลำำ�ต้น้ ที่่�แข็็งแรง
ระยะเวลาต่่อจากนี้้�ไปคืือเวลาผลิิดอก ออกใบให้้สวยงาม
รวมถึงการบ�ำรุงรักษารากและล�ำต้นให้แข็งแกร่งเป็นฐาน
ที่ส�ำคัญของดอกใบต่อไป มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นทีย่ อมรับของสังคมมีงานวิจยั
และนวัตกรรมที่น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ร่ ว มมื อ และมี เ ครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ชีน้ �ำและสร้างสรรค์ปญ
ั ญา
เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคม
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ การมีระบบประกันคุณภาพ มีการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ประเมินและตรวจสอบ
ได้ในทุกพันธกิจ

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบรั้ว มพ.
แผนยุุ ทธศาสตร์์การพััฒนามหาวิิทยาลัั ยพะเยา ประจำำ �ปีี งบประมาณ

พ.ศ. 2562 – 2565 จัั ด ทำำ�ขึ้้� น เพื่่�อใช้้ เ ป็็ น แนวทางการบริิ ห ารและการดำำ� เนิิ น งานของ
มหาวิิทยาลััยพะเยา โดยปััจจุุบััน มหาวิิทยาลััยได้้ขัับเคลื่่�อนและดำำ�เนิินการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ
ให้้เป็็นไปตามแผนยุุทธศาสตร์์อย่่างหลากหลายด้้าน และได้้ตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อดำำ�เนิินการให้้สำำ�เร็็จ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ตามแผนยุุทธศาสตร์์ 6 ด้้าน ดัังนี้้�
(1) ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมคนและเสริิมสร้้างศัักยภาพคน
(2) ยุุทธศาสตร์์การสร้้างงานวิิจััยและนวััตกรรมและการเป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้านวิิชาการ
(3) ยุุทธศาสตร์์การบริิการวิิชาการเพื่่�อพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศ
(4) ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างและส่่งเสริิมการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะและวััฒนธรรมให้้ยั่่�งยืืน
(5) ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างและพััฒนาความเป็็นสากลหรืือนานาชาติิ
(6) ยุุทธศาสตร์์การบริิหารที่่�มีีประสิิทธิิภาพและโปร่่งใส
มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้ดำ�ำ เนิินการตามแผนยุุทธศาสตร์์มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยใช้้้�พัันั� ธกิิิจ� หลัััก�
ของการเป็็นสถาบััั�นอุุดมศึึึ�กษาสร้้้�างความเข้้้�มแข็็็�งให้้้�กััั�บชุุมชนซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

การเตรีียมคนและเสริิมสร้้างศัักยภาพคน

มหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยาให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ การพัั ฒน ากำำ�ลัั ง คน ผ่่ า นปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
อย่่างเป็็นระบบ พััฒนาหลัักสููตรให้้ทัันสมััย ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�เรีียนและผู้้�ใช้้
บััณฑิิตจััดการเรีียนการสอนลัักษณะบููรณาการระดัับปริิญญาตรีีคู่่� 2 ปริิญญา เพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียน
ให้้มีีความรู้้�และทัักษะที่่�หลากหลาย และส่่งเสริิมสมรรถนะในการทำำ�งาน และมีีการจััดการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีีควบปริิญญาโท เพื่่�อผลิิตผู้้�เรีียนที่่�มีีทัักษะความสามารถเฉพาะด้้านอย่่างลึึกซึ้้�ง
มีีการบููรณาการศาสตร์์เพื่่อ� เสริิมสร้้างความเป็็นคนที่่ส� มบููรณ์์ สามารถปรัับตััวและแข่่งขัันในสัังคม
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ โดยนำำ�กระบวนการ “Design Thinking” มาใช้้ในการพััฒนา Soft Skills
ของนิิ สิิ ตทุุ ก คน จัั ด การเรีี ย นการสอนควบคู่่�กัั บ การพัั ฒน าชุุ ม ชนและสัั ง คม เน้้ น การสร้้ า ง
ประสบการณ์์จริิงผ่่านการฝึึกทัักษะในสถานประกอบการ ทั้้�งในรููปการฝึึกงานสหกิิจศึึกษา
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	นอกจากนี้้�มีีการจััดหลัักสููตรที่่�มีีลัักษณะร่่วมผลิิต
ระหว่่างมหาวิิทยาลััยและสถานประกอบการผ่่านกระบวนการ
เรีียนรู้้�แบบ Cooperative and Work Integrated Education
(CWIE) เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตพร้้อมใช้้ ที่่�มีีสมรรถนะตรงตามความ
ต้้องการของนายจ้้าง พััฒนาคณาจารย์์ของมหาวิิทยาลััยให้้ได้้
มาตรฐานอาจารย์์มืืออาชีีพ ผ่่านระบบ UP-Professional
Standard Framework (UP-PS) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ บััณฑิิตทุกุ คน
มีี คุุ ณ ภาพจากการจัั ด การเรีี ย นการสอนของอาจารย์์
มหาวิิทยาลััยพะเยา ตลอดจนการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อ
พััฒนาทัักษะคนวััยทำำ�งาน (Reskill - Upskill) การเรีียนเพื่่�อ
สร้้างอาชีีพด้้วยคอร์์สสั้้�นๆ และเรีียนสะสมเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็น
ใบปริิญญาได้้ในอนาคต
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(1 Product 1 Signature) เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือรููปแบบ
การพัั ฒนาชุุมชน พััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก ยกระดัับชุุมชน
สู่่�ผู้้�ประกอบการ เช่่น การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ การผลิิตโคขุุน
ดอกคำำ�ใต้้ การพััฒนาลิ้้�นจี่่เ� กรดพรีีเมีียม ข้้าวอิินทรีีย์์หอมนกยููง
โมเดลเศรษฐกิิจชุุมชนสีีเขีียวด้้วยภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น การยก
ระดัั บ นวัั ต กรรมและเพิ่่� ม มูู ล ค่่ า สิิ นค้้ า ท้้ อ งถิ่่� น จัั ง หวัั ด พะเยา
เช่่น การแปรรููปข้้าวกระเทีียม งาดำำ� งาขี้้ม้� อ้ น และปลานิิล เป็็นต้น้

การบริิการวิิชาการ
เพื่่�อพััฒนาชุุมชน สัังคม
และประเทศ
มหาวิิทยาลััยได้้บููรณาการการวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์
เชื่่อ� มโยงด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม ศิิลปะและวััฒนธรรม จึึงได้้จัดั ตั้้�ง
ศููนย์์การเรีียนรู้้�นกยููงไทย (Green Peafowl Learning Center)
เพื่่อ� เป็็นพื้้นที่่
� ศึ� กึ ษาอนุุรักั ษ์์นกยููงไทยและผืืนป่่า สู่่�การพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยวที่่�ยั่่ง� ยืืน และผลัักดัันให้้เป็็นต้น้ แบบการอนุุรักั ษ์์นกยููงไทย
สู่่�สากล นอกจากนี้้�ยัังเปิิดพื้้�นที่่�เพื่่�อการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ฝึึกประสบการณ์์ และศึึกษาดููงานด้้านพัันธุ์์�พืืชและเกษตรกรรม
มหาวิิทยาลััยพะเยาพััฒนาโครงสร้้างเพื่่�อการพััฒนา การปศุุสััตว์์ การแปรรููปและผลิิตภััณฑ์์และการประมง แก่่นิิสิิต
ผลงานสู่่�ภาคอุุตสาหกรรมด้้วยการจััดตั้้�ง สถาบัันนวัตั กรรมและ บุุคลากรทั้้�งภายในและภายนอก รวมทั้้�งชุุมชนที่่�สนใจได้้เข้้ามา
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี เพื่่�อดำำ�เนิินการตามห่่วงโซ่่ของการพััฒนา
นวััตกรรมเชิิงพาณิิชย์์และการบริิการวิิชาการเพื่่�อสัังคมแบบ
ครบวงจร ด้้วยกระบวนการต่่อยอดงานวิิจัยั สู่่�ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
และการพัั ฒนาต้้ น แบบผลิิตภัั ณฑ์์จากงานวิิจัั ย การพัั ฒนา
แนวคิิดธุุรกิิจนวัตั กรรม การสร้้าง Startup สนัับสนุุนการเชื่่อ� มโยง
ระหว่่างมหาวิิทยาลััย ภาคอุุตสาหกรรมและชุุมชน การถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�ที่่ย� กระดัับและพััฒนาคุุณภาพของวิิสาหกิิจอย่่างเป็็น
ระบบ รวมทั้้�งใช้้กระบวนการ 1 คณะ 1 สััญลัักษณ์์ความสำำ�เร็็จ

การสร้้างงานวิิจััยและนวััตกรรม
และการเป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้านวิิชาการ
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ศึึกษาและเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยได้้เผยแพร่่และถ่่ายทอดสู่่�ชุุมชน
ตามหลัักการ outside-in และ inside-out เพื่่�อสร้้างผลกระทบ
เชิิ ง บวก ทั้้� ง ด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คมและพัั ฒน าคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
และความเป็็นอยู่่�ของชุุ ม ชนอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (Sustainable Life)
นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยได้้ดำ�ำ เนิินโครงการอนุุรักั ษ์์พันธุ
ั กุ รรมพืืช
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี (อพ.สธ.) เป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�องมากว่่า
12 ปีี เพื่่�อปกป้้อง ฟื้้�นฟูู และส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์จากระบบ
นิิเวศทางบก ที่่�จะสามารถขยายผลสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป

การเสริิมสร้้างและส่่งเสริิม
การทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะและวััฒนธรรม
ให้้ยั่่�งยืืน

วัั ฒนธรรม (Cultural Enterprise) ภายใต้้ปรัั ชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียงและความเป็็ นไทย เช่่น ผ้้าทอไทลื้้�อที่่�นำำ�มาตกแต่่ง
เป็็นชุุดครุุยของมหาวิิทยาลััย ผ้้าทอพื้้�นเมืืองที่่�ได้้รัับการพััฒนา
ต่่ อ ยอดเป็็ นผ้้ า คล้้ อ งคอ การพัั ฒน าโบราณสถานเวีี ย งลอ
อำำ�เภอจุุน เพื่่�อให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมเชื่่�อมโยง
เรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์ของจัังหวััดพะเยา

มหาวิิทยาลััยพะเยายัังให้้ความสำำ�คััญกัับการอนุุรัักษ์์
ฟื้้�นฟูู พััฒนาภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นศิิลปะและวััฒนธรรมให้้ยั่่�งยืืน
เช่่น การส่่งเสริิมประเพณีีตานข้้าวใหม่่ใส่่บาตรหลวง แห่่ข้า้ วใหม่่
ข้้าวทิิพย์์ทางน้ำำ��กว๊๊านพะเยา ซึ่่�งเป็็นการเชื่่อ� มโยงพื้้�นที่่ศั� กั ดิ์์�สิิทธิ์์�
ของจัังหวััดพะเยากัับประเพณีีอันั เป็็นอัตลั
ั กั ษณ์์ของเมืืองพะเยา
การพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์แก่่ชุมุ ชนในพื้้�นที่่ด้� ว้ ยศิิลปะและ
วััฒนธรรมเพื่่�อยกระดัับชุุมชนในพื้้�นที่่�สู่่�วิิสาหกิิจชุุมชนด้้าน
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Gandreen
Clean
University
การเสริิมสร้้างและพััฒนา
ความเป็็นสากลหรืือนานาชาติิ
มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้ลงนามความร่่วมมืือ เพื่่อ� เป็็นหุ้้�นส่ว่ นความร่่วมมืือ
ทั้้�งภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนเพื่่�อคนรุ่่�นต่่อไป
อย่่างแท้้จริิง รวมถึึงสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�การให้้บริิการและการใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การให้้บริิการรถเมล์์สาธารณะ
แก๊๊ส NGV สำำ�หรับั บุุคลากร นิิสิติ และบุุคลากรทั่่�วไปในมหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย
พะเยาได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคเพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหาร
จััดการไฟฟ้้าและผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop)
เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานในมหาวิิทยาลััย และพร้้อมขัับเคลื่่�อนการทำำ�งาน
ให้้โครงการนี้้�สำำ�เร็็จ อีีกทั้้�งมหาวิิทยาลััยพะเยา ได้้จัดั โครงการพััฒนาภาษาอัังกฤษ
สำำ�หรับั นิิสิติ บุุคลากรสายวิิชาการและสายสนัับสนุุน เพื่่อ� ยกระดัับมาตรฐานภาษา
อัังกฤษสำำ�หรับั บุุคลากรและนิิสิติ ให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษ
โดยสนัั บ สนุุ น ให้้ ทุุ น การศึึ ก ษาแก่่ บุุ ค ลากรและนิิ สิิ ตที่่� ผ่่ า นการสอบคัั ด เลืือก
เข้้ารัับการอบรม ณ สถาบััน Southbourne School of English เมืือง Bournemouth
ประเทศอัังกฤษ เป็็นโครงการที่่�มหาวิิทยาลััยพะเยาให้้ความสำำ�คัญ
ั และดำำ�เนิินการ
จััดมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2556 จนถึึงปััจจุุบััน
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การบริิหารที่่�มีีประสิิทธิิภาพและโปร่่งใส

มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้้ประกาศเจตนารมณ์์ในการบริิหารงานตาม
หลัักธรรมาภิิบาลว่่า มหาวิิทยาลััยพะเยา มุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรธรรมาภิิบาล
และความโปร่่งใส ตามกลไกการตรวจสอบ การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ ฉะนั้้�น คณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยพะเยา
จึึงมีีเจตจำำ�นงสุุจริิตในการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยบริิหารงาน
ตามพัันธกิิจของมหาวิิทยาลััยด้้วยความเป็็นธรรม ชื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส และ
มีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับมาตรฐานในการปฏิิบัติั งิ านตามหลัักธรรมาภิิบาล
และเท่่าทัันต่อ่ พลวััตของการเปลี่่�ยนแปลง รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน
ซึ่่�งสาธารณชนสามารถรัับทราบข้้อมููล เข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร และสามารถ
ตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััยได้้ มหาวิิทยาลััยพร้้อมแสดง
ความรัับผิิดชอบ หากการปฏิิบััติิงานของมหาวิิทยาลััยพะเยาส่่งผลกระทบ
และเกิิดความเสีียหายต่่อสาธารณชน รวมทั้้�งต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ทุุกรููปแบบ ตลอดจนร่่วมกัันสร้้างวััฒนธรรมให้้เกิิดขึ้้�นในองค์์กรเพื่่�อยึึดถืือ
เป็็นแนวปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดโดยทั่่�วกััน
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UP Internationalization
University of Phayao Proactive Plans for Fiscal Year

2019 – 2022 was a guideline for the administration and operation.
At present, the university has implemented various developments in
accordance with the 6 strategic plans :
(1) A Strategy for improve human resources management
and development.
(2) A Strategy for outstanding and leadership in acedemic,
research and innovation production.
(3) A Strategy academic services for community, social and
national development.
(4) A Strategy for strengthening and promoting the sustainable
development of art and culture.
(5) A Strategy for strengthening and developing
internationalization.
(6) A Strategy for effective and transparent management.
The University of Phayao has continuously implemented
the plan by the main mission of being a academic for
community empowerment.
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A Strategy for improve human resources
management and development.
University of Phayao gives importance to improve human resources through
relevant factors, so we always modernize courses for our students. The university has
2 special programs, double bachelor’s degree program for students who want to
learn and have multiple skills from different majors at the same time and dual
degree program between bachelor’s degree and master’s degree for developing
students with proficiency and specialized skills. Using the “Design Thinking”
process to develop students’ soft skills. Organize teaching and learning together
with community and social development, focusing on real experiences by training
and internship.
Moreover, there is a co-production program between universities and
establishments through cooperative and work-integrated education (CWIE) to
produce graduates who is needed by the employer. Not only for students the
university also has UP-Professional Standard Framework (UP-PS) for all teachers

A Strategy for outstanding and leadership in
acedemic, research and innovation production.
University of Phayao foster and push for innovations and researches for
the industrial sector by establishing Institute for Innovation and Technology. The
university develops commercial innovation and academic services for society,
encourage the research to intellectual property and developing product prototypes
from research such as startup to connect university, industrial sector and local
community. To transmit knowledge from project ‘1 faculty 1 signature’ to develop
local community in Phayao province. For example, production of Dok Kham Tai
cattle (Ko-Khun), premium grade lychee, economy model with local wisdom
innovation and increase the value of local products such as Rice garlic, Perilla seeds,
Sesame seeds and Tilapia.
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A Strategy academic services
for community, social and
national development.
The University of Phayao has integrated
scientific research connecting economy, society, art,
and culture. Green Peafowl Learning Center is established
as a study area for Green Peafowl conservation of
natural resourced. It towards sustainable tourism
development and promotion to be a prototype for the
conservation of the Green Peafowl to the international
community. In addition, there are provide technical
knowledge, practical experience, and visit plants and
agriculture, animal husbandry processing for students
and personnel. The university has spread and conveyed
the knowledge to interested communities, the community
in accordance with the outside-in and inside-out
principles to make a positive impact for both of economic
society, improving the quality of life and sustainable life
of communities. The University of Phayao has implemented
a genetic conservation program of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn for 12 years to protect,
rehabilitate and promote the utilization of the land
ecosystem that will be able to expand into sustainable
development.
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A Strategy for strengthening and
promoting the sustainable development
of art and culture.
The University of Phayao also gives importance to the
conservation, restoration, development of local wisdom, art, and
culture for sustainability, for example, giving alms to the monks
at Kwan Phayao. This is connected to the sacred area of Phayao
province and the tradition, which is the identity of Phayao City.
Economic development for local communities with arts and culture
to enhance the local people to the cultural enterprise under the
philosophy of sufficiency economy and being Thai such as Tai Lue
woven pattern that is decorated as university gowns. The traditional
woven fabric has been developed to the neckband. The development
of Wiang Lo Ruins, Jun District, to make it a cultural attraction
linking the historical history of Phayao Province.

A Strategy for effective and
transparent management.

A Strategy for strengthening and
developing internationalization.
The University of Phayao has signed cooperation, in
order to be a cooperative partner both inside and outside the
university which will truly lead to sustainability for future
generations. There is support for knowledge, service, and
technology usage for energy and environment conservation,
such as public bus services, NGV gas for personnel, students,
and general personnel at the university. The University of Phayao
has collaborated with the Provincial Electricity Authority to
support the management of electricity and produce electricity
with Solar Rooftop to reduce energy costs in the university
and drive the project to completion. The University of Phayao
has organized an English development program for students
by supporting scholarships for personnel and students who
pass the selection examination to training at Southbourne
School of English in Bournemouth, England. These project has
been held continuously since the 2013 academic year.

The aim of The University of Phayao is to be good
governance and transparency as a mechanism to monitor and
evaluate the integrity and transparency in the operations of
government agencies. The administrators of the University of
Phayao have a sincere intention, according to the Buddha’s
teachings. Fair, honest, transparent, and effective. The results of
this study are consistent, based on changes in Buddhist monks
and their attitudes, as well as open information. Consistent
with the standards of operation in accordance with the principles
of good governance and keeping up with the dynamics of
change. Including, revealing information to the public which
the public can be informed access news and able to check
the universities operating results. The University of Phayao
prepares to take responsibility if the University’s conduct
affects and damages the personality. In addition, various
forms of anti-corruption and cultural cooperation will form
good practice in the organization.
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จับกระแส

	จากการเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนาสายพัั นธุ์์� ใหม่่ 2019 หรืือ
COVID-19 ทำำ�ให้้ประชาชนทั่่�วประเทศเกิิดความวิิตก
กัังวล ซึ่่�งทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบ ทั้้�งในด้้านการปรัับตััว
ในการใช้้ ชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น สำำ�หรัั บ ภายในรั้้� ว
มหาวิิทยาลััยพะเยา บุุคลากร นิิสิิต และนัักเรีียน
ต้้องปรัับตััวอย่่างกะทัันหััน ในเรื่่�องระบบการเรีียน
การสอน ระบบการทำำ�งาน รวมถึึงด้้านอื่่น� ๆ เช่่นกันั
มหาวิิทยาลััยจึึงได้้จััดทำำ�ข้้อมููลการประชาสััมพัันธ์์
ที่่�มีีประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ มาตรการรวมถึึงการให้้
กำำ�ลัังใจ เผยแพร่่ เพื่่�อให้้พวกเราชาวมหาวิิทยาลััย
พะเยาผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกัันอย่่างปลอดภััย
มหาวิิทยาลััยมีีนโยบายและการวางแผน
เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 โดยจััดทำำ�
เป็็นมาตรการ ตามช่่วงเวลาที่่�ได้้รับั ผลกระทบ เริ่่ม� จาก
การจััดพื้้�นที่่� จุุดตรวจ คััดกรอง เส้้นทางการเข้้า-ออก
ของบุุคลากรและนิิสิิต ตั้้�งเจลแอลกอฮอลล์์ล้้างมืือ
ทุุกอาคาร จััดการเรีียนการสอนภาคฤดููร้้อนแบบ
ออนไลน์์เต็็มรููปแบบ รวมถึึงจััดสรรงบประมาณให้้
ความช่่วยเหลืือนิิสิิต การจััดหา Sim Card ให้้นิิสิิต
ที่่� ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง อิิ น เตอร์์ เ น็็ ต ใช้้ ใ นการเรีี ย น
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ออนไลน์์ได้้ และลดค่่าเทอม 10 % ให้้กับั นิิสิตทุ
ิ กุ คน
เป็็นต้น้ นอกจากนี้้� ได้้เตรีียมความพร้้อมด้้านอาคาร
สถานที่่� บุุคลากรฝ่่ายการแพทย์์และพยาบาล ให้้มีี
ความพร้้อมในการรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่�ติดิ เชื้้อ� ณ ศููนย์ก์ ารแพทย์์
และโรงพยาบาลมหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา คัั ด กรอง
เฝ้้าระวััง ดููแลรัักษา ติิดตามและสอบสวนโรค และ
ปััจจุุบัันได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารและกำำ�กัับ
การดำำ�เนิินการในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) การให้้
ความช่่วยเหลืือนิิสิติ บุุคลากร และประชาชน ดำำ�เนิิน
การมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยมีีความเตรีียม
ความพร้้อม เพื่่อ� รัับมืือต่่อสถานการณ์์ที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น�
ในอนาคต ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวต่่อไป

คืืนค่่าจองหอพัักภายใน
ให้้นิิสิิตที่่�จองและจ่่ายเงิิน

ลดค่่าเทอม 10% ให้้นิิสิิตทุุกคน
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มพ. สู้ภัยโควิด-19
กิจกรรมเตรียมแอลกอฮอล์
และการเย็บหน้ากากผ้าป้องกัน
โควิด-19

ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์
ทำำ�ความสะอาดรถโดยสาร
สวััสดิิการ

ดร.วุ ฒิ ชั ย ไชยริ นค�ำ รอง
อธิการบดีฝา่ ยคุณภาพนิสติ น�ำร่องชวน
กลุม่ นิสตจ
ิ ติ อาสา นิสติ ทุนจติ อาสา และ
บุคลากรกองกิจการนิสิต จ�ำนวนกว่า
70 คน ท�ำความสะอาดรถโดยสาร
สวััสดิิการของมหาวิิทยาลััยพะเยา เช่่น
การเช็็ดเบาะด้้วยน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้อ� และฉีีดพ่่น
สเปรย์์แอลกอฮอล์์ตามจุุดเสี่่�ยงต่่าง ๆ
ที่่�มีีโอกาสเป็็นแหล่่งสััมผััสโรค พร้้อม
เน้ น ย�้ำเรื่ อ งการท�ำความสะอาดรถ
โดยสารสวั ส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งานขั บ รถ
และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ส�ำหรับพ่น
ฆ่ า เชื้อให้ จ�ำน วนหนึ่ ง เพื่ อ ท�ำความ
สะอาดทุกวัน
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มหาวิิทยาลััยพะเยา ร่่วมมืือกัับ
เทศบาลเมืืองพะเยา นำำ�โดย รศ.ดร.สุุภกร
พงศบางโพธิ์์� อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
พะเยา พร้้ อ มด้้ ว ยนางสาวจุุ ฬ าสิิ นีี
โรจนคุุณกำำ�จร นายกเทศมนตรีีเมืือง
พะเยา คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ นิิสิิต
และประชาชน จัั ด กิิ จ กรรมเตรีี ย ม
แอลกอฮอล์์ สำำ�หรัั บ ล้้ า งมืือ กิิ จ กรรม
สาธิิตและทดสอบการล้้างมืือ และการ
เย็็ บ หน้้ า กากผ้้ า เพื่่� อ ให้้ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว ม

กิิจกรรมสามารถนำำ�ไปใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั
และเผยแพร่่ความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั แก่่ครอบครััว
เพื่่�อนร่่วมงาน และชุุมชน เพื่่�อร่่วมกััน
ป้้องกัันการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19

จัดท�ำสเปรย์แอลกอฮอล์
เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ น�ำ คณาจารย์
เจ้าหน้าทีแ่ ละนิสติ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจิ ต อาสา UPSR
จั ด ท�ำสเปรย์ แ อลกอฮอล์ ปริ ม าณ
84,000 ซีซี แบ่งบรรจุในขวด 500 ซีซี
เพื่อน�ำไปใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดการแพร่ ก ระจาย
เชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสโควิด-19

ลงพื้นที่เส้นทางจุดคัดกรอง COVID-19 รวมถึง
เส้นทางการเข้า – ออกมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุุ ภ กร พงศบางโพธิ์์� อธิิ ก ารบดีี
มหาวิิทยาลััยพะเยา และทีีมผู้้�บริิหารได้้ลงพื้้�นที่่�เส้้นทาง
จุุดคััดกรอง COVID-19 และเส้้นทางการเข้้า - ออก ของ
บุุคลากรและนิิสิิต ที่่�เข้้าไปปฏิิบััติิงานในมหาวิิทยาลััยพะเยา
ทั้้� ง นี้้� ค ณะผู้้�บริิ ห ารได้้ ม อบเครื่่� อ งดื่่� ม ให้้ กัั บ พนัั ก งาน
รัักษาความปลอดภััยทุุกจุุดและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่ป� ฏิิบัติั งิ านดัับไฟป่่า
เพื่่อ� เป็็นขวัญ
ั และกำำ�ลังั ใจในการปฏิิบััติิงานต่่อไป

Workshop ท�ำหน้ากากอนามัย
ให้กับบุคลากร และแม่บ้าน

	คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั กิจกรรมเพอื่ สร้างมาตรการ
เฝ้าระวังป้องกัน ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข และ
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 โดยจัด Workshop
ท�ำหน้ากากอนามัย ให้กบั บุคลากร และแม่บ้านภายในคณะ
โดยอาจารย์ปรียาชนก เกษสุววรณ รองคณบดีฝา่ ยบูรณาการ
พันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรฝึกสอน

อบรมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

	คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสติ สามารถด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
อาจารย์สุวชิ ยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ICT) และ
คุณวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ICT) เป็นวิทยากร
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คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
COVID-19

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้ บ ริ ก ารคั ด กรองและดู แ ล
รักษาผูป้ ว่ ยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพะเยา
พร้อมระดมก�ำลังบุคลากรในหน่วยงาน
ประดิษฐ์อุปกรณ์ด้านการป้องกันการ
ติดเชื้อและการช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้น

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
จาก วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร (หมู่วัว วปอ. 59)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.สุ ภ กร พงศบางโพธิ์ รั บ มอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์จาก วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (หมู่วัว วปอ.59)
โดย รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
พลตำำ�รวจเอก สุุชาติิ ธีีระสวััสดิ์์� ได้้มอบ
ชุุดกาวน์์ หน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอร์์
แบบหลอด และแบบขวด เพื่่�อส่่งต่่อ
ให้้กัับศููนย์์การแพทย์์และโรงพยาบาล
มหาวิิทยาลััยพะเยา ในการเตรีียมความ
พร้้อมใช้้งานโรงพยาบาลสนาม สำำ�หรัับ
บริิ ก ารประชาชน และรองรัั บ ผู้้�ป่่ ว ย
ในสถานการณ์์วิกิ ฤตการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อีี ก ทั้้� ง ยัั ง มอบข้้ า วสารเพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือ
นิิสิิตกััมพููชาที่่�ไม่่สามารถเดิินทางกลัับ
ภูู มิิ ลำำ � เนาได้้ เนื่่� อ งจากมาตรการ
การป้้องกัันของรััฐบาล
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วิศวะ มพ. ส่งมอบห้องแยก
การติดเชือ้ ทางอากาศความดันลบ
ให้โรงพยาบาลพะเยา

	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สง่ มอบ
ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ
(Airborne Inflection Isolation Room หรือ
AIIR) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลพะเยา โดยติดตั้งบริเวณ
ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส
COVID-19

ม.พะเยา ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ ผลิต Aerosol Box กล่องป้องกัน
เชื้อฟุ้งกระจาย

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่ ว มมือกับ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ และ FABLAB-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผลิตกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ โดยใช้ FABLAB ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการสร้างเครื่องมือแพทย์ป้องกันการฟุ้งของเชื้อ Covid-19
เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา

เปิดออนไลน์ ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
กับนักจิตวิทยา

มอบ “ข้าวหอมมะลิ” ช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบข้าวหอมมะลิ จ�ำนวน
300 กิโลกรัม ที่ได้จาก โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา :
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับส�ำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยนางสาวจุฬาสินี
โรจนคุณก�ำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นตวั แทนรับมอบ
เพอื่ ให้เทศบาลเมืองพะเยา ได้บรรจุลงถุงยังชีพน�ำไปช่วยเหลือ
ประชาชนจังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้ค�ำปรึกษาให้กับ
นิสติ และบุคลากร ทีม่ ปี ญ
ั หาและก�ำลังหาแนวทางหรือวิธกี าร
จัดการปัญหา ทัง้ ในเรอื่ งของครอบครัว การเรียน หรือ ภาวะ
ซึมเศร้า โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยา หรือ (นักจิตวิทยา)
สำำ�หรัับในช่่วงที่่�ประเทศไทยกำำ�ลัังประสบปััญหาการแพร่่
ระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 หรืือ COVID-19
ท�ำให้หลายคนเกิดภาวะเครียดและส่งผลต่อสภาพจิตใจ
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศูนย์เพอื่ ให้บริการ
บุคลากร นิสิต ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมถึงให้บริการ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้น
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