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จับกระแส
ลงพ้ื้�นท่ีแจกพัื้นธ์ิ�สัติว์�และพ้ื้ชเศรษฐกิจ 
ช่ว์ยฟ้ื้�นอาชีพื้ชาว์เกษติรกร

รอบรั�ว์ มพื้.
ม.พื้ะเยา ติิดอันดับมหาวิ์ทยาลัยระดับโลก

มพื้. สู้ภััยโควิ์ด-19
ระบบ “มพื้.ชนะ” สร้างมาติรการ

คว์ามเป็นสากล
UP is so cool! Funded Research of 
COVID-19 by AUF.

จุุลัสาร้ข่�าวิ งานปัร้ะชุาสัมพัื่นธ์์ มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา
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ลงพ้ื้�นท่ี่�แจกพัื้นธ์ุ์�สััตว์�และพ้ื้ชเศรษฐกิจ
ช่ว์ยฟ้ื้�นฟูื้และส่ังเสัริมอาช่พื้ชาว์เกษตรกร

	 ดร.วุุฒิิชััย	 ไชัยรินคำำ�	 รองอธิิก�รบดีฝ่่�ยคุำณภ�พนิสิิตมห�วุิทย�ลััยพะเย�	

เปิิดโคำรงก�ร	 “คำนพะเย�ไม่ทิ�งกัน	 ร่วุมใจสืิบสิ�นอ�ชีัพแลัะวัุฒินธิรรมก�รเกษตร				

หลัังภัยโคำวิุด”	 ภ�ยใต้ Super KPI	 กิจกรรม	 หรือโคำรงก�รส่ิงเสิริมคำวุ�มเป็ินไทย											

ณ	บ้�นหม้อแกงทอง	ตำ�บลัแม่ก�	เพื�อช่ัวุยเหลืัอชุัมชันในจังหวัุดพะเย�แลัะต้องก�ร						

ส่ิงเสิริมก�รผลิัตสิินคำ้�เกษตรที�ปิลัอดภัยไวุ้บริโภคำเองในคำรัวุเรือนแลัะชุัมชัน	 โดยมี			

ผ้้ชั่วุยศ�สิตร�จ�รย์	 ดร.บุญฤทธิิ�	 สิินคำ้�ง�ม	 คำณบดีคำณะเกษตรศ�สิตร์แลัะ

ทรัพย�กรธิรรมชั�ติ 	 ผ้้บริห�ร	 แลัะเ จ้�หน้� ที�คำณะเกษตรศ�สิตร์แลัะ

ทรัพย�กรธิรรมชั�ติ	มห�วิุทย�ลััยพะเย�	ลังพื�นที�แจกพันธ์ุิไก	่พันธ์ุิกบ	แลัะเมล็ัดพันธุิ์

ข้้�วุโพด	 ซ่ึ่�งเป็ินสัิตว์ุแลัะ	 พืชัเศรษฐกิจ	 เพื�อนำ�ไปิชั่วุยฟ้ื้�นฟ้ื้แลัะส่ิงเสิริมอ�ชัีพ													

ชั�วุเกษตรกรหลัังได้รับผลักระทบจ�กไวุรัสิ	 COVID-19	 จำ�นวุน	 4	 หม้่บ้�น	 คืำอ	

บ้�นหม้อแกงทอง	ตำ�บลัแม่ก�	บ้�นแม่ก�ไร่	ตำ�บลัแม่ก�	บ้�นถ้ำำ��	ตำ�บลับ้�นถ้ำำ��	แลัะ

หนองเล็ังทร�ยแลัะบ้�นสัินสิลีั	จังหวัุดพะเย�

จับกระแสั

	 ผ้้ช่ัวุยศ�สิตร�จ�รย์	 ดร.จิตติม�	 ก�วีุระ	 คำณบดีคำณะศิลัปิศ�สิตร์	 หัวุหน้�

โคำรงก�รวิุจัย	พร้อมด้วุย	 ดร.วัุชัรินทร์	 แก่นจันทร์	 ผ้้ช่ัวุยคำณบดีฝ่่�ยบริก�รวุิชั�ก�ร	

ดร.ชัน�ภ�	ดวุงไฟื้	ผ้้ช่ัวุยคำณบดีฝ่่�ยวิุชั�ก�ร	น�ยเฉลิัมพันธ์ิ	แก้วุกันทะ	นักวุิเคำร�ะห์

นโยบ�ยแลัะแผน	 แลัะน�ยสิถ้ำ�พร	 เทพอุดม	 เจ้�หน้�ที�ปิระจำ�คำณะศิลัปิศ�สิตร์										

เดินท�งลังพื�นที�ดำ�เนินก�รวิุจัยซ่ึ่�งได้รับก�รสินับสินุนทุนวิุจัยจ�กหน่วุยบริห�รแลัะ

จัดก�รทุนวิุจัยแลัะนวัุตกรรมด้�นก�รพัฒิน�ระดับพื�นที�	 (บพท.)	 แลัะมห�วุิทย�ลััย

พะเย�	 เรื�อง	 “ก�รพัฒิน�บรรจุภัณฑ์์กล้ัวุยแปิรร้ปิ	 อำ�เภอแม่ใจ	 จังหวัุดพะเย�”										

เพื�อวุ�งแผนแนวุท�งคำวุ�มรวุ่มมือแลัะพัฒิน�ก�รเป็ินชุัมชันนวัุตกรรมกับท�งวุสิิ�หกิจ

ชุัมชันกล้ัวุยกรอบ	สิร้�งนวัุตกรรมชุัมชัน	 สิร้�งนวัุตกรรมชั�วุบ้�น	 แลัะเพิ�มช่ัองท�ง			

ในก�รเติบโตท�งเศรษฐกจิรวุมไปิถ่้ำงก�รห�รอืแลัะเก็บข้้อม้ลัเพื�อนำ�ม�จัดทำ�หลัักส้ิตร

แลัะอบรมเพิ�มศักยภ�พก�รเป็ินชุัมชันนวัุตกรรมอย่�งยั�งยืน	ต�มกรอบก�รพัฒิน�ข้อง

แหล่ังทุน

ลงพ้ื้�นท่ี่�ดำำาเนินการวิ์จัย
“การพื้ฒันาบรรจ์ภััณฑ์�กล้ว์ยแปรรปู อำาเภัอแมใ่จ จังหวั์ดำพื้ะเยา”
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Times Higher Education (THE) เปน็์หิน์ว่ยงาน์ชัี่�น์น์ำาจัากประเทศองักฤษ ผูใ้ห้ิบรกิาร

ข้้อมูลเกี�ยวกับการศึกษาใน์ระดับอุดมศึกษาแก่สถาบัน์การวิจััย ชัี่�น์น์ำาระดับโลก   

และเป็น์หิน่์วยงาน์ที�ทำาการจััดอัน์ดับมหิาวิทยาลัยโลกที�มีมาติรฐิาน์ด้วยตัิวชี่�ีวัด     

ซึึ่�งประเมิน์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น์ที�ยอมรับใน์ระดับสากล ตัิ�งแต่ิ              

ปี พ.ศ. 2547 ซึึ่�งข้้อมูลการจััดอัน์ดับมหิาวิทยาลัย เป็น์ข้้อมูลสำาคัุญใน์การเล่อก

สถาบัน์การศึกษาข้องนั์กเรียน์นั์กศึกษาทั�วโลก   

 เม�่อวัน์ที� 22 เมษายน์ 2563 Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผล

การจััดอัน์ดับมหิาวิทยาลัย “University Impact Rankings 2020” หิร่อมหิาวิทยาลัย

ที�มีผลการดำาเนิ์น์งาน์สนั์บสนุ์น์เป้าหิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ข้ององค์ุการสหิประชี่าชี่าติิ

(Sustainable Development Goals : SDGs) ซึึ่�งมีการประเมิน์โดยใช้ี่ตัิวชี่�ีวัดที�มี           

คุวามคุรอบคุลุมและสมดุลทั�ง 3 ด้าน์ คุ่อ  ด้าน์งาน์วิจััย ด้าน์การเผยแพร่ และ    

ด้าน์การให้ิบรกิาร โดยใน์ปีนี์�เป็น์ปีแรกท�ีมหิาวทิยาลยัพะเยาได้เข้้าสู่เวทกีารจััดอนั์ดับ

 และได้คัุดเลอ่ก 5 SDGs ที�โดดเด่น์ จัากทั�งหิมด 17 SDGs เพ่�อส่งข้อ้มูลเข้า้จััดอัน์ดับ

 THE Impact Rankings 2020 ดังนี์�

ม.พื้ะเยาติดำอันดัำบ
มหาวิ์ที่ยาลัยระดัำบโลก
จากการจัดำอันดัำบ “THE Impact Rankings 2020”
โดำย “Times Higher Education”

รอบรั�ว์ มพื้.
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SDG 4 การศึกษาท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยม
มหาวิ์ที่ยาลัยพื้ะเยา เป็นอันดัำบท่ี่� 8 ของประเที่ศ
และเป็นอันดัำบท่ี่� 301-400 ของโลก 

ข้้อมูลที�ใช้ี่ประเมิน์

- งาน์วิจััยเก�ียวกับการศึกษาปฐิมวัยและการเรียน์รู้ติลอดชีี่วิติ

- สัดส่วน์ข้องบัณฑิิติที�มีคุุณวุฒิิใน์การสอน์

- มาติรการหิร่อน์โยบายเก�ียวกับการเรียน์รู้ติลอดชีี่วิติ

- สัดส่วน์ข้องนิ์สิติรุ่น์แรก

1
 มหิาวิทยาลัยพะเยามีน์โยบายที�จัะข้ยายโอกาสทางการศึกษา ให้ิกับนั์กเรียน์ที�ด้อยโอกาสจัากทั�วทุกภูมิภาคุข้องประเทศ         

โดยเฉพาะโรงเรียน์ข้น์าดกลาง และข้น์าดเล็ก ผ่าน์โคุรงการโคุวต้ิา 10 เปอร์เซ็ึ่น์ต์ิ เพ่�อให้ินั์กเรียน์จัากโรงเรียน์ข้น์าดกลางและข้น์าดเล็ก

ใน์พ่�น์ที�ห่ิางไกลได้รับสิทธิใน์การเข้้าศึกษาใน์มหิาวิทยาลัยพะเยาภายใต้ิโคุรงการนี์� และยังเปิดโอกาสให้ินั์กเรียน์ทุกชี่าติิ ทุกศาสน์า       

และนั์กเรียน์ที�มีคุวามบกพร่องทางด้าน์ร่างกาย เข้้ามาเรียน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน์  รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ินั์กเรียน์ที�ยังไม่มีการระบุสัญชี่าติิ

เข้้ามาศึกษาได้ โดยนั์บตัิ�งแต่ิก่อตัิ�งจัน์ถึงปี 2018 มีจัำาน์วน์ 90 คุน์

 น์อกจัากน์�ี มหิาวิทยาลัยพะเยา ยังเปิดโอกาสให้ิบุคุคุลทั�วไป ได้เข้้ามาใชี่้สถาน์ท�ีหิร่อเข้้าร่วมกิจักรรม / โคุรงการติ่าง ๆ              

เพ่�อให้ิเกิดกระบวน์การเรียน์รู้ติลอดชีี่วิติ เช่ี่น์ การใหิ้บริการห้ิองสมุด การจััดโคุรงการฝึ่กอบรมข้องสาข้าวิชี่าต่ิาง ๆ เป็น์ต้ิน์

 ด้วยน์โยบายการข้ยายโอกาสทางการศึกษาได้กับนั์กเรียน์ใน์พ่�น์ท�ีด้อยโอกาส จึังทำาให้ิข้้อมูลน์ิสิติท�ีเข้้ามาเรียน์มหิาวิทยาลัย

พะเยาเป็น์ปริญญาแรก (First degree) มีอัติรามากกว่า ร้อยละ 90 เม่�อเทียบกับจัำาน์วน์นิ์สิติทั�งหิมด และใน์จัำาน์วน์นี์� เป็น์บุติรคุน์แรก        

ข้องคุรอบคุรัว (First generation) ที�เข้้ามาศึกษาที�มหิาวิทยาลัยพะเยา สูงถึงร้อยละ 89.24 
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SDG 9 อ์ตสัาหกรรม นวั์ตกรรม และโครงสัร้างพ้ื้�นฐาน
: มหาวิ์ที่ยาลัยพื้ะเยา เป็นอันดัำบท่ี่� 8 ของประเที่ศ 
และเป็นอันดัำบท่ี่� 301-400 ของโลก 

ข้้อมูลที�ใชี่้ประเมิน์

- งาน์วิจััยด้าน์อุติสาหิกรรม น์วัติกรรมและโคุรงสร้างพ่�น์ฐิาน์

- จัำาน์วน์สิทธิบัติร

- จัำาน์วน์การผลิติหิน่์วยธุรกิจั

- รายได้จัากการวิจััยเชิี่งอุติสาหิกรรม

2
 มหิาวิทยาลัยพะเยา ได้มีน์โยบายส่งเสริมและสน์ับสนุ์น์ใหิ้บุคุลากรทำางาน์วิจััยเชี่ิงอุติสาหิกรรมและเชี่ิงพาณิชี่ย์      

ร่วมกับ หิน่์วยงาน์ทั�งภาคุรัฐิและเอกชี่น์ โดยได้มีการจััดตัิ�ง สถาบัน์น์วัติกรรมและถ่ายทอดเทคุโน์โลยี มหิาวิทยาลัยพะเยา   

เพ่�อทำาหิน้์าที�ใน์การบ่มเพาะผู้ประกอบการทั�งส่วน์ที�เป็น์นิ์สิติข้องมหิาวิทยาลัยและส่วน์ที�เป็น์ผู้ประกอบการจัากภายน์อก      

รวมถึงการเป็น์หิน่์วยงาน์เพ่�อให้ิบริการวิชี่าการและถ่ายทอดเทคุโน์โลยีจัากองค์ุคุวามรู้ที�มาจัาก ผลงาน์วิจััยข้องคุณาจัารย์ 

ใน์มหิาวิทยาลัยสู่สังคุม ชุี่มชี่น์ และท้องถิ�น์ติามยุทธศาสติร์การบริการวิชี่าการเพ�่อพัฒิน์าชุี่มชี่น์ สังคุม และประเทศ                 

ข้องมหิาวิทยาลัยพะเยา
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SDG 11 เม้องและถิิ่�นฐานมน์ษย�
: มหาวิ์ที่ยาลัยพื้ะเยา เป็นอันดัำบท่ี่� 9 ของประเที่ศ
และเป็นอันดัำบท่ี่� 301-400 ของโลก 

 มหิาวิทยาลัยพะเยา มีพัน์ธกิจัสำาคัุญด้าน์หินึ์�งใน์การธำารงคุ์ไว้ซึึ่�งศิลปะและวัฒิน์ธรรมข้องชี่าติิและข้องภูมิภาคุ    

ติามยุทธศาสติร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำานุ์บำารุงศลิปะและวัฒิน์ธรรมให้ิยั�งย่น์ จึังได้มโีคุรงการและกิจักรรมต่ิาง ๆ      

ที�หิลากหิลายเพ�่อติอบสน์อง พัน์ธกิจัดังกล่าว โดยมีการจััดสรรงบประมาณ เพ�่อสนั์บสนุ์น์พัน์ธกิจัด้าน์การทำานุ์บำารุง        

ศิลปวัฒิน์ธรรมเสมอมานั์บตัิ�งแต่ิก่อตัิ�งมหิาวิทยาลัยน์อกจัากนี์� ยังปลูกฝั่งทัศน์คุติิและพฤติิกรรมด้าน์การทำานุ์บำารุง                    

ศิลปวัฒิน์ธรรมใหิกั้บนิ์สิติและบคุุลากรผา่น์ดำาเน์นิ์โคุรงการและกจิักรรมข้องมหิาวทิยาลัย รวมถงึการเข้้ารว่มเปน็์สว่น์หินึ์�ง

ข้องกิจักรรมที�จััดขึ้�น์โดยหิน่์วยงาน์ท้องถิ�น์ใน์จัังหิวัดพะเยา เพ่�อสร้างเคุร่อข่้ายการใน์อนุ์รักษ์ข้น์บธรรมเนี์ยมประเพณี         

ที�มีมาอย่างยาวน์าน์ข้องจัังหิวัดพะเยาอีกด้วย

 ด้าน์สภาพแวดล้อมและคุวามเป็น์อยู่ข้องบุคุลากรและนิ์สิติ มหิาวิทยาลัยได้ดำาเนิ์น์การสร้างสภาพแวดล้อม           

ที�ปลอดภัย และจััดที�พักราคุาย่อมเยา พร้อมสิ�งอำาน์วยคุวามสะดวกต่ิาง ๆ สำาหิรับบุคุลากรและนิ์สิติ เพ่�อทำาให้ิการใช้ี่ชีี่วิติ

ใน์รั�วมหิาวิทยาลยัข้องนิ์สิติและบคุุลากรเปน็์ไปอย่างมีคุวามสขุ้ มหิาวิทยาลยัพะเยา มีการให้ิบรกิารระบบข้น์ส่งสาธารณะ

แก่ผู้ที�มีคุวามประสงค์ุจัะเดิน์ทางภายใน์มหิาวิทยาลัย และยังอนุ์ญาติให้ิบุคุคุลภายน์อกเข้้าถึงพ่�น์ที�สวน์สาธารณะ                

อนุ์สาวรีย์ และอาคุารสถาน์ที�ต่ิาง ๆ ได้แบบไม่มีคุ่าใช้ี่จ่ัาย 

3

ข้้อมูลที�ใช้ี่ประเมิน์

- งาน์วิจััยที�เกี�ยวกับเม่องและชุี่มชี่น์ที�ยั�งย่น์ 

- การสนั์บสนุ์น์ด้าน์ศิลปะและวัฒิน์ธรรม

- งบประมาณใน์การสนั์บสนุ์น์ด้าน์ศิลปะและวัฒิน์ธรรม

- แน์วทางใน์การปฏิิบัติิอย่างยั�งย่น์
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SDG 17 คว์ามร่ว์มม้อเพ้ื้�อการพัื้ฒนาท่ี่�ยั�งย้น
: มหาวิ์ที่ยาลัยพื้ะเยา เป็นอันดัำบท่ี่� 11 ของประเที่ศ 
และเป็นอันดัำบท่ี่� 401-600 ของโลก

 มหิาวิทยาลัยพะเยา เป็น์หิน์่วยงาน์ท�ีมีส่วน์ร่วมใน์การพัฒิน์า

น์โยบายเพ่�อเปา้หิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ข้องชี่าติ ิรวมถึง ชีี่�ให้ิเห็ิน์ปัญหิา

และโอกาส ใน์การพัฒิน์าน์โยบายและกลยุทธ์ข้องหิน่์วยงาน์ทั�งภาคุรัฐิ

และเอกชี่น์ และยังมีคุวามร่วมม่อระหิว่างประเทศเพ�่อดำาเน์ิน์งาน์ติาม

เป้าหิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ผ่าน์โคุรงการนิ์สิติจิัติอาสา โคุรงการวิจััย 

และบูรณาการกับหิลักสูติร การเรียน์การสอน์

ข้้อมูลที�ใช้ี่ประเมิน์

- งาน์วิจััยที�เกี�ยวข้้อง 

- คุวามสัมพัน์ธ์เพ่�อสนั์บสนุ์น์เป้าหิมายร่วมกัน์

- การเผยแพร่รายงาน์ SDGs

- การศึกษาเกี�ยวกับ SDGs

4
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SDG 15 การใช้ประโยชน�จากระบบนิเว์ศที่างบก
: มหาวิ์ที่ยาลัยพื้ะเยา เป็นอันดัำบท่ี่� 2 ของประเที่ศ และเป็นอันดัำบท่ี่� 79 ของโลก
  มหิาวิทยาลัยพะเยา เป็น์หิน่์วยงาน์ที�สนั์บสนุ์น์คุวามรว่มม่อกับชุี่มชี่น์ท้องถ�ิน์เพ่�อทำางาน์ด้าน์การอนุ์รกัษ์

และการใชี่้ประโยชี่น์์ผ่น์ดิน์รวมถึงป่าไม้อย่างยั�งย่น์ รวมถึงเป็น์หิน์่วยงาน์ที�น์ำาเสน์อโปรแกรมการศึกษาเกี�ยวกับ             

ระบบนิ์เวศสำาหิรับชุี่มชี่น์ท้องถิ�น์ กิจักรรมข้องมหิาวิทยาลัยจัำาน์วน์มากมีวัติถุประสงค์ุเพ่�อรักษาและข้ยายระบบนิ์เวศ    

ที�มีอยู่และคุวามหิลากหิลายทางชี่ีวภาพทั�งพ่ชี่และสัติว์ 

 น์อกจัากนี์� มหิาวิทยาลัยยังจััดตัิ�งศูน์ย์ศึกษาเศรษฐิกิจัพอเพียงการเกษติรและคุวามอยู่รอดข้องมนุ์ษยชี่าติิ      

เพ่�อเป็น์แหิล่งเรียน์รู้ใน์การผลิติอาหิารจัากการทำาเกษติรอย่างยั�งย่น์ มหิาวิทยาลัยยังมีการดำาเนิ์น์โคุรงการอนุ์รักษ์

พัน์ธุกรรมพ่ชี่อัน์เน์�่องมาจัากพระราชี่ดำาริ สมเด็จัพระเทพรัติน์ราชี่สุดา ฯ สยามบรมราชี่กุมาร ี(อพ.สธ.) มาเป็น์ระยะเวลา

ต่ิอเน์�่องมากกว่า 10 ปี ซึึ่�งโคุรงการ อพ.สธ.เป็น์โคุรงการที�จััดตัิ�งข้�ึน์เพ่�อสร้างคุวามเข้้าใจั และทำาให้ิติระหินั์กถึง               

คุวามสำาคัุญข้องพัน์ธุกรรมพ่ชี่ติ่างๆ ท�ีมีอยู่ใน์ประเทศไทย ก่อใหิ้เกิดกิจักรรมเพ�่อใหิ้มีการร่วมคุิด ร่วมปฏิิบัติิท�ี                 

น์ำาผลประโยชี่น์์มาถึงประชี่าชี่น์ชี่าวไทย ติลอดจัน์ให้ิมีการจััดทำาระบบข้้อมูลพัน์ธุกรรมพ่ชี่ ให้ิแพร่หิลายสามารถส�่อถึงกัน์ได้   

ทั�วประเทศ จึังทำาใหิไ้ดข้้้อมลูดา้น์ทรพัยากรธรรมชี่าติแิละสิ�งแวดลอ้ม รวมถงึภมิูปัญญาท�ีสามารถข้ยายผลสู่การพฒัิน์า

ที�ยั�งย่น์ต่ิอไป

ข้้อมูลที�ใชี่้ประเมิน์

- งาน์วิจััยที�เกี�ยวข้องกับระบบน์ิเวศทางบก

- การศึกษาที�เกี�ยวข้้องกับระบบน์ิเวศทางบก

- มาติรการและน์โยบายที�สนั์บสนุ์น์ระบบนิ์เวศทางบก 

- การจััดการข้องเสียใน์พ่�น์ที�มหิาวิทยาลัย

5
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 มหิาวิทยาลัยพะเยา ติดิอัน์ดับโลกจัากการจััดอัน์ดับ”THE Impact   Rankings 2020” โดย “Times Higher Education” และยังได้เป็น์  

อัน์ดับที� 2 ข้องประเทศ จัากการประเมิน์ SDGs 15 ใน์ด้าน์การใช้ี่ประโยชี่น์์จัากระบบนิ์เวศทางบก รองศาสติราจัารย์ ดร.เสมอ ถาน้์อย     

รองอธิการบดฝ่ี่ายวิจััยและน์วัติกรรม มหิาวทิยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า การจััดอัน์ดับ Impact Rankings ข้อง “Times Higher Education” เป็น์การ

จััดอัน์ดับมหิาวิทยาลัยโลกที�เป็น์การวัดผลด้าน์ผลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องมหิาวิทยาลัยที�มีคุวามสอดคุล้องกับเป้าหิมายการพัฒิน์าท�ียั�งย่น์ข้อง

สหิประชี่าชี่าติิ (Sustainable Development Goals : SDGs) จัำาน์วน์ 17 SDGs เพ�่อสะท้อน์ผลการดำาเนิ์น์งาน์ข้องแต่ิละมหิาวทิยาลัยใน์การดำาเน์นิ์

การติามเป้าหิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ ทั�งใน์ระดับประเทศและระดับน์าน์าชี่าติิ

 เหิตุิผลที�มหิาวทิยาลัยพะเยา เข้้าสู่การจััดอัน์ดับ “THE Impact Rankings 2020” คุ่อ มหิาวิทยาลัยต้ิองการสะท้อน์ภาพการดำาเน์นิ์งาน์

ข้องมหิาวิทยาลัยใหิ้เป็น์ที�รู้จัักใน์ระดับประเทศ และระดับน์าน์าชี่าติิที�มีคุวามสอดคุล้องกับเป้าหิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ข้องสหิประชี่าชี่าติิ 

(Sustainable Development Goals : SDGs) เพ่�อประเมิน์ศักยภาพข้องมหิาวิทยาลัยและเทียบเคุียง (Benchmarking) ผลการดำาเน์ิน์งาน์กับ

มหิาวิทยาลัยอ�่น์ ๆ ทั�งใน์ระดับประเทศและระดับน์าน์าชี่าติิใน์การดำาเน์ิน์งาน์ติามเป้าหิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ข้องสหิประชี่าชี่าติิ                 

(Sustainable Development Goals : SDGs) และเพ่�อเป็น์การติอบสน์องน์โยบาย Reinventing University System ข้องกระทรวงการอุดมศกึษา

 วิทยาศาสติร์ วิจััยและน์วัติกรรม ที�กำาหิน์ดให้ิทุกมหิาวิทยาลัยต้ิองประเมิน์ติน์เองใน์มิติิต่ิาง ๆ  และต้ิองเข้้าสู่การจััดอัน์ดับมหิาวทิยาลัยโลก

เพ่�อแสดงศักยภาพข้องแต่ิละมหิาวิทยาลัย



11

 ผลการจััดอัน์ดับใน์คุรั�งนี์� สะท้อน์ภาพลักษณ์ข้องมหิาวิทยาลัยใน์กลุ่ม Area Based and Community ได้อย่างชัี่ดเจัน์เป็น์รูปธรรม        

ซึึ่�งจัะส่งผลใหิ้หิน่์วยงาน์ติ่าง ๆ ภายใน์มหิาวิทยาลัยพะเยา เกิดคุวามติ�่น์ตัิวและร่วมม่อกัน์พัฒิน์ามหิาวิทยาลัยติามทิศทางดังกล่าวได้       

อย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ้�น์ น์อกจัากนี์�ยังจัะช่ี่วยให้ิมหิาวิทยาลัยได้รับการสนั์บสนุ์น์จัากหิน่์วยงาน์ภาคุรัฐิ องคุ์กร และชุี่มชี่น์ต่ิาง ๆ                

ผลกระทบ (Impact) ที�สำาคัุญอกีประการหินึ์�งก็คุอ่ การส�่อสารต่ิอสาธารณชี่น์ ถึงบทบาทข้องมหิาวทิยาลัยใน์การดำาเนิ์น์งาน์ติามภารกจิัต่ิาง ๆ     

ที�สอดคุล้องกับเป้าหิมายการพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ข้องสหิประชี่าชี่าติิ (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึึ่�งจัะเป็น์ข้้อมูลสำาคัุญใน์การส่�อสาร

กับ ผู้มีส่วน์ได้ส่วน์เสียข้องมหิาวิทยาลัย (Stakeholders) กลุ่มติ่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ผู้ปกคุรอง และนั์กเรียน์ ที�กำาลังตัิดสิน์ใจัจัะเล่อก

มหิาวิทยาลัยเพ่�อการเข้้าศึกษาติ่อ 

 จัากผลการจััดอัน์ดับ THE Impact Rankings 2020 มหิาวิทยาลัยพะเยา จัะพบว่า SDG 15 เป็น์ SDG ที�มีคุวามโดดเด่น์และแสดง            

อัติลักษณ์ข้องมหิาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างเป็น์รูปธรรม ใน์ข้ณะเดียวกัน์ SDGs ที�เข้้ารับการประเมิน์ใน์ปีดังกล่าว อัน์ประกอบด้วย SDG 4 

การศึกษาที�เท่าเทียม SDG 9 อุติสาหิกรรม น์วัติกรรม โคุรงสร้างพ่�น์ฐิาน์ SDG 11 เม่องและถ�ิน์ฐิาน์มนุ์ษย์ และ SDG 17 คุวามร่วมม่อเพ�่อ

การพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ ก็จัะยังคุงมีการพัฒิน์าการดำาเนิ์น์งาน์อย่างต่ิอเน่์�อง เพ่�อเข้้าสู่การจััดอัน์ดับใน์ปีต่ิอไป ใน์ข้ณะเดียวกัน์คุณะทำางาน์ข้อง

มหิาวิทยาลัย ก็จัะทำาการวิเคุราะห์ิข้้อมูล (Data Analysis) ผลการประเมิน์ใน์ปีนี์� เพ่�อกำาหิน์ด SDGs เพิ�มเติิม เพ�่อการเข้้ารับการประเมิน์ใน์ปี

 2021 ต่ิอไป      

“มหาวิิทยาลััยพะเยา
สนัับสนุันัการพัฒนัาคุุณภาพชีีวิิต

ของประชีาชีนัแลัะชุีมชีนั 
นัับเป็นัคุวิามภาคุภูมิใจ
ที�ผลัของการผลัักดัันั
แลัะสนัับสนุันันัโยบาย

เพ่�อให้เป็นัมหาวิิทยาลััยวิิจัย
ติดัอันัดัับจากการจัดัอันัดัับ

มหาวิิทยาลััยโลัก”
รศ.ดำร.เสัมอ ถิ่าน้อย
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและนวัิตกรรม
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มหาวิ์ที่ยาลัยพื้ะเยา ติดำอันดัำบท่ี่� 14 ของไที่ย 
จากการจัดำอันดัำบโลกของ
Scimago Institutions Rankings (SIR) 2020

มหิาวิทยาลัยพะเยา ติิดอัน์ดับสถาบัน์ที�มีผลงาน์วิจััยระดับน์าน์าชี่าติิ ติิดอัน์ดับที� 14 ข้องประเทศไทยจัาก Scimago Institutions Ranking 

(SIR) World Report 2020 โดย Scimago Lab เป็น์องค์ุการจัากประเทศสเปน์ ท�ีทำาการพัฒิน์าระบบส่บคุ้น์สารสน์เทศท�ีเก�ียวข้้องกับ งาน์วิจััย

และเป็น์ผู้พัฒิน์า Scimago Journal & Country Rank ซึึ่�งเป็น์เว็บไซึ่ต์ิฐิาน์ข้้อมูลที�ใชี่ห้ิาวารสารที�มีคุุณภาพรวมถงึ การประเมิน์ดัชี่นี์วัดคุุณภาพ

วารสาร โดยอิงข้้อมูลจัาก Scopus ข้องบริษัท Elseveir ซึึ่�งเป็น์เว็บไซึ่ต์ิฐิาน์ข้้อมูลท�ีใช้ี่เพ่�อการส่บคุ้น์ผลงาน์วิจััยท�ีตีิพิมพ์ใน์วารสารการประชุี่ม

วิชี่าการระดับน์าน์าชี่าติิ และการอ้างอิงผลงาน์วิจััย การจััดอัน์ดับนี์�เป็น์การจััดอัน์ดับสถาบัน์  การศึกษา และ สถาบัน์ท�ีเก�ียวข้้องกับ           

การวิจััย ซึ่�ึงมีเกณฑ์ิการพิจัารณาจัากตัิวชีี่�วัด 3 ด้าน์ ได้แก่ ด้าน์งาน์วิจััย (Research) 50% โดยจัะพิจัารณาจัากจัำาน์วน์เอกสารทางวิชี่าการ

 วารสาร งาน์วิจััย จัำาน์วน์การอ้างอิง จัำาน์วน์ผูเ้ขี้ยน์ที�เกี�ยวข้อ้งกับผลงาน์วิชี่าการ และผลงาน์วิจััยข้องสถาบนั์นั์�น์ๆ โดยอ้างอิงผลข้อ้มลูจัาก

 Scopus ด้าน์น์วัติกรรม (Innovation) 30% พิจัารณาใน์ด้าน์คุวามรู้ที�เป็น์น์วัติกรรม สิทธิบัติร หิร่อผลงาน์ตีิพิมพ์ทางวิทยาศาสติร์จัากสถาบัน์

ที�อ้างถึงใน์สิทธิบัติร โดยพิจัารณาข้้อมูลมาจัาก PATSTAT (Patent Statistical Database) และด้าน์สังคุม (Societal) 20% พิจัารณาจัาก  

ข้น์าดข้องเว็บ จัำาน์วน์หิน้์าเว็บที�เชี่�่อมโยงกับ URL ข้องสถาบัน์ จัำาน์วน์เคุร่อข่้าย (subnets) ที�เช่ี่�อมโยงการเข้้าถึงกับเว็บไซึ่ต์ิข้องสถาบัน์นั์�น์  

ปริมาณเอกสาร และข่้าวสารต่ิาง ๆ ข้องสถาบัน์ที�เผยแพร่อยู่ใน์ Social media ผลการจััดลำาดับปี 2563 นี์� มหิาวทิยาลัยพะเยา ติิดอัน์ดับท�ี 777 

ข้องโลก (จัาก 3,897 สถาบัน์อุดมศึกษา) อัน์ดับที� 311 ข้องเอเชี่ีย (จัาก 1,369 สถาบัน์อุดมศึกษา) และอัน์ดับที� 14 ข้องไทย (จัากสถาบัน์

อุดมศึกษาที�ได้รับการจััดอัน์ดับทั�งหิมด 26 แหิ่ง) อัน์ดับผลงาน์คุะแน์น์ข้องมหิาวิทยาลัยพะเยาติามตัิวชีี่�วัด 3 ด้าน์ ดังนี์�

    - ด้าน์งาน์วิจััย (Research) เป็น์อัน์ดับที� 9 ข้องมหิาวิทยาลัยไทย

 - ด้าน์สังคุม (Societal) เป็น์อัน์ดับที� 13 ข้องมหิาวิทยาลัยไทย 

 - ด้าน์น์วัติกรรม (Innovation) เป็น์อัน์ดับที� 18 ข้องมหิาวิทยาลัยไทย

สัดส่วน์คุะแน์น์ดังกล่าว แสดงใหิ้เห็ิน์ว่าศักยภาพข้องการวิจััยและสังคุมข้องมหิาวิทยาลัยพะเยาได้สอดคุล้องกับน์โยบายข้องมหิาวิทยาลัย

ที�สนั์บสนุ์น์การพฒัิน์าคุุณภาพชี่วิีติข้องประชี่าชี่น์และชี่มุชี่น์มาโดยติลอดน์บัเป็น์คุวามภาคุภมิูใจัท�ีผลข้องการผลกัดัน์และสน์บัสนุ์น์น์โยบาย

เพ่�อให้ิเป็น์มหิาวิทยาลัยวิจััยติิดอัน์ดับจัากการจััดอัน์ดับ มหิาวิทยาลัยโลก



14

ผลการจัดำอันดัำบ 
Scimago 
Institutions 
Rankings 
(SIR) 2020

Scimago Lab เป็น์องคุก์ารจัากประเทศสเปน์ ที�ทำาการพัฒิน์าระบบส่บคุ้น์

สารสน์เทศที�เกี�ยวข้้องกับงาน์วิจััย และเป็น์ผู้พัฒิน์า Scimago Journal & 

Country Rank ซึ่�ึงเป็น์เว็บไซึ่ติฐ์ิาน์ข้้อมลูที�ใช้ี่หิาวารสารที�มีคุุณภาพรวมถงึ

การประเมิน์ดัชี่นี์วัดคุุณภาพวารสารโดยอิงข้้อมูลจัาก Scopus ข้องบรษัิท

 Elseveir ซึ่�ึงเป็น์เว็บไซึ่ต์ิฐิาน์ข้้อมลูที�ใช้ี่เพ่�อการส่บคุน้์ผลงาน์วจัิัยท�ีติพีมิพ์

ใน์วารสาร การประชุี่มวิชี่าการระดับน์าน์าชี่าติิ และการอ้างอิงผลงาน์

วิจััย

Scimago Institutions Rankings (SIR) คุ่อ การจััดอัน์ดับสถาบัน์การศึกษา

 และ สถาบัน์ที�เกี�ยวข้้องกับการวิจััย ซึึ่�งมีเกณฑ์ิการพิจัารณาจัากตัิวชีี่�วัด

 3 ด้าน์ ได้แก่

   1.ด้าน์งาน์วิจััย (Research) 50% 

โดยจัะพิจัารณาจัากจัำาน์วน์เอกสารทางวิชี่าการ วารสาร งาน์วิจััย จัำาน์วน์

การอ้างอิง จัำาน์วน์ผู้เขี้ยน์ที�เกี�ยวข้้องกับผลงาน์วิชี่าการ และผลงาน์วิจััย

ข้องสถาบัน์นั์�น์ๆ โดยอ้างอิงผลข้้อมูลจัาก Scopus

   2.ด้าน์น์วัติกรรม (Innovation) 30% 

พิจัารณาใน์ด้าน์คุวามรู้ที�เป็น์น์วัติกรรม สิทธิบัติร หิร่อผลงาน์ตีิพิมพ์ทาง

วิทยาศาสติร์จัากสถาบัน์ที�อ้างถึงใน์สิทธิบัติร โดยพิจัารณาข้้อมูลมาจัาก

 PATSTAT (Patent Statistical Database)

   3.ด้าน์สังคุม (Societal) 20% 

พิจัารณาจัาก ข้น์าดข้องเว็บ จัำาน์วน์หิน้์าเว็บที�เช่ี่�อมโยงกับ URL               

ข้องสถาบัน์ จัำาน์วน์เคุร่อข่้าย (subnets) ที�เชี่�่อมโยงการเข้้าถึงกับเว็บไซึ่ต์ิ

ข้องสถาบนั์นั์�น์  ปรมิาณเอกสาร และข้า่วสารติา่งๆ ข้องสถาบนั์ท�ีเผยแพร่

อยู่ใน์ social media



15

SCIMAG
INSTITUTIONS
RANKINGS

University of Phayao

อันดับผลังานมหาวิิทยาลััย

ด้านงานวิ์จัย (Research)
Scimago Institutions Rankings

อันดับในไทย

9
อันดับในโลัก

430

อันดับผลังานมหาวิิทยาลััย

ด้านผลงานภัาพื้รว์ม
Scimago Institutions Rankings

อันดับในไทย

14
อันดับในโลัก

777

Scimago Institutions Rankings 2020

มหาวิ์ทยาลัยพื้ะเยา
อันดับท่ี 14 ของไทย

จากการจัดอันดับโลกของ
Scimago Institutions Rankings 2020

Scimago Institutions Ranking
www.scimagoir.co
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ลงพ้ื้�นท่ีให้ค�าปรึกษาการเติรียม Cohort ward โรงพื้ยาบาล
 4 แห่งในจังหวั์ดพื้ะเยา
ผู้ช่ี่วยศาสติราจัารย์ ดร.น์พรัติน์์ เกตุิข้าว รองคุณบดีฝ่่ายบริหิาร      

และพัฒิน์าองค์ุกร คุณะวิศวกรรมศาสติร์ และผู้ช่ี่วยศาสติราจัารย์ 

นั์ทธ์ิธน์น์ท์ พงษ์พานิ์ชี่ สาข้าวศิวกรรมเคุร่�องกล พร้อมด้วยคุรูปฏิิบัติิการ

ลงพ่�น์ที�สำารวจัคุวามพร้อมและให้ิคุำาปรึกษาแก่บุคุลากรทางการแพทย์

ระหิว่างวนั์ที� 23-29 เมษายน์ 2563 เพ�่อเติรียมการปรบัปรุงพ่�น์ที�เป็น์

 Cohort ward และรองรับสถาน์การณ์การระบาดข้อง C0VD-19      

ข้องโรงพยาบาลใน์จัังหิวัดพะเยา 4 แห่ิง ได้แก่ โรงพยาบาลปง โรงพยาบาล

เชีี่ยงม่วน์ โรงพยาบาลดอกคุำาใติ้ และโรงพยาบาลจุัน์  

ธิารน��าใจชาว์สาธิิติสู้ภััย COVID-19
 ชี่มรมผู้ปกคุรองและคุรูโรงเรียน์สาธิติมหิาวิทยาลัยพะเยา 

ได้จััดซ่ึ่�อเคุร่�องอุปโภคุและบริโภคุ ให้ิคุวามช่ี่วยเหิล่อแก่นั์กเรียน์ใน์ 

โคุรงการพระราชี่ทาน์คุวามช่ี่วยเหิล่อแก่ราชี่อาณาจัักรกัมพูชี่า             

(ด้าน์การศึกษา) ติามพระราชี่ดำาริสมเด็จัพระกน์ิษฐิาธิราชี่เจั้า          

กรมสมเด็จัพระเทพรตัิน์ราชี่สดุา ฯ สยามบรมราชี่กมุาร ีท�ีไม่สามารถ             

เดิน์ทางกลับประเทศใน์ชี่่วงสถาน์การณ์การแพร่ระบาดข้องไวรัส 

COVD-19 โดยมรีองศาสติราจัารย ์ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ อธกิารบดี

มหิาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสติราจัารย์ปรียานั์น์ท์ แสน์โภชี่น์์          

ผู้อำาน์วยการโรงเรียน์ พร้อมทั�งคุณะผู้บริหิาร เป็น์ตัิวแทน์มอบข้องให้ิ

แก่นั์กเรียน์ โคุรงการฯ ดังกล่าว ข้องโรงเรียน์สาธิติมหิาวิทยาลัย

พะเยา

มพื้. สู้ภััยโควิ์ด-19
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รับมอบวั์สด์และเคร่้องม้อทางการแพื้ทย� จากโครงการ KU 
สู้ COVID-19
 โรงพยาบาลทนั์ติกรรม คุณะทนั์ติแพทยศาสติร ์มหิาวทิยาลยั

พะเยาได้รับมอบวัสดุและเคุร่�องม่อทางการแพทย์จัากโคุรงการ KU    

สู้  COVID-19 เ พ่� อ ใ ช้ี่ประโยชี่น์์ ใน์โรงพยาบาลทัน์ติกรรม                             

คุณะทัน์ติแพทยศาสติร์ มหิาวิทยาลัยพะเยา อาทิเช่ี่น์ ชุี่ด PPE หิน้์ากาก

อน์ามัย Faceshield เจัลแอลกอฮอล์ และกล่องอะคุริลิคุสำาหิรับรักษา

ผู้ป่วย โดยมีคุณะผู้บริหิารพร้อมด้วยบุคุลากรโรงพยาบาลทัน์ติกรรม

เป็น์ตัิวแทน์รับมอบ

ม.พื้ะเยา จับม้อ ส�านักงานสาธิารณส์ขจังหวั์ดพื้ะเยา       
การส่งผู้ป่ว์ยนอกเพ่้ื้อรักษาต่ิอ
 รองศาสติราจัารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ อธิการบดี

มหิาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคุณะผู้บริหิาร และ คุณะผู้บริหิาร     

ศูน์ย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหิาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงน์าม

บัน์ทึกข้้อติกลง การส่งผู้ป่วยน์อกเพ่�อรักษาต่ิอ (OP Refer) โดยเป็น์  

การลงน์ามระหิ ว่ า งสำา นั์กงาน์สาธารณสุข้ จัั งหิ วัดพะ เยา                                    

กับมหิาวิทยาลัยพะเยา เพ�่อเป็น์แน์วปฏิิบัติิใน์การส่งตัิวผู้ป่วยน์อก            

ให้ิได้รับการรักษาต่ิอ ติามมาติรฐิาน์ด้าน์การรักษาพยาบาล รวมถึง

การดูแลนิ์สิติข้องมหิาวิทยาลัยที�ไปฝึ่กงาน์ใน์โรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข้ จัังหิวัดพะเยา อีกด้วย โดยพิธีลงน์ามได้จััดข้�ึน์ 

ณ ห้ิองประชุี่มศาสติราจัารย์พิเศษ ดร.มณฑิล สงวน์เสริมศรี                           

ศูน์ย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหิาวิทยาลัยพะเยา
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สนับสน์นหน้ากากผ้าแก่บ์คลากรท์กคนเพ่้ื้อป้องกันโรคติิดเช้�อ
ไว์รัสโคโรนา (COVID-19)
 คุณะกรรมการเฝ้่าระวังการระบาดข้องโรคุติิดเช่ี่�อไวรัส

โคุโรน์าสายพัน์ธ์ใหิม่ 2019 (COVID-19) คุณะวิทยาศาสติร์การแพทย์

 สนั์บสนุ์น์หิน์า้กากผา้แกบุ่คุลากรทกุคุน์ไวใ้ชี่ใ้สป้่องกนั์ติน์เองจัากเช่ี่�อ

โรคุ และ เช่ี่�อไวรัสโคุโรน์า(COVID-19) เป็น์การป้องกัน์การแพร่ระบาด

ข้องไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ จึังต้ิองเข้้มงวดกับบุคุลากรเป็น์พิเศษ 

เพราะหิน้์ากากอน์ามัยแบบผ้าเป็น์สิ�งที�จัำาเป็น์ใน์ลำาดับแรกที�ทาง

บุคุลากรทุกคุน์พึงมี น์อกเหิน่์อจัากมีการรณรงค์ุแน์วทางปฏิิบัติิ

สำาหิรับบุคุลากรเพ่�อการป้องกัน์การแพร่ระบาดข้องไวรัสโคุโรน์า

(COVID-19) 

พื้ร้อมคัดกรอง เพ่้ื้อป้องกันโรคติิดเช้�อไว์รัสโคโรนา         
(COVID-19)
 ศูน์ย์บรรณสารและการเรียน์รู้ มหิาวิทยาลัยพะเยา         

ให้ิการต้ิอน์รับอธกิารบดีมหิาวิทยาลัยพะเยา รองศาสติราจัารย์ ดร.สุภกร

พงศบางโพธ์ิ พร้อมด้วยคุณะผู้บริหิารมหิาวิทยาลัยพะเยา เข้้าติรวจั

เย�ียมศูน์ย์บรรณสารและการเรียน์รู้ ใน์ด้าน์การเติรียมคุวามพร้อมการ

เปิดใหิ้บริการข้องศูน์ย์บรรณสารและการเรียน์รู้ โดยได้ดำาเน์ิน์การ 

เติรียมคุวามพร้อมการเปิดให้ิบริการ ดังนี์�

1. ผ่าน์จุัดคัุดกรอง วัดอุณหิภูมิร่างกาย สวมหิน์้ากากอน์ามัย            

ล้างม่อด้วยเจัลแอลกอฮอล์ทุกคุรั�ง

2. เช็ี่คุอิน์ เพ่�อใช้ี่ใน์การเข้้า-ออก จัำาน์วน์ผู้เข้้าใช้ี่บรกิารได้ไม่เกิน์ 300 คุน์

3. จััดโต๊ิะ เก้าอี� เว้น์ระยะหิ่าง จััดทำาฉากกั�น์ ทำาคุวามสะอาด               

วัน์ละ 3 รอบ งดใช้ี่ลิฟต์ิ

4. ย่มหินั์งส่อ ผ่าน์ระบบ Books request ได้คุรั�งละ 1 เด่อน์ 

5. ผู้ปฏิิบัติิงาน์เคุาน์์เติอร์บริการ ต้ิองใส่ face shield และสวมถุงม่อ

ข้ณะปฏิิบัติิงาน์ทุกคุรั�ง
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ลงพ้ื้�นท่ีหาร้อกับผู้ประกอบการหอพัื้ก ช่ว์ยเหล้อนิสิติ      
ช่ว์งCOVID-19
 ดร.วุฒิิชัี่ย ไชี่ยริน์คุำา รองอธิการบดี ฝ่่ายคุุณภาพนิ์สิติ            

น์ำาทีมบุคุลากรด้าน์กิจัการน์ิสิติ ลงพ่�น์ที�หิาร่อร่วมกับประธาน์ชี่มรม       

ผู้ประกอบการหิอพักเอกชี่น์รอบมหิาวิทยาลัยพะเยา พร้อมตัิวแทน์    

ผู้ประกอบการหิอพัก ซึ่�ึงมีกว่า 500 หิอ เพ่�อข้อคุวามร่วมม่อ                  

วางมาติรการใน์การช่ี่วยเหิลอ่น์สิิติที�พักอาศยัหิอพักและได้รับผลกระทบ

จัากสถาน์การณ์โรคุไวรัสCOVID-19 ซึ่�ึงหิอพักเก่อบทุกหิอ                    

ยิน์ดีออกมาติรการการช่ี่วยเหิล่อ ดังนี์�

- การลดคุ่าหิอพัก10-20%

- ฟรีอิน์เทอร์เน็์ติ

- ฟรีคุ่าน์ำ�า

- ไม่หัิกคุ่าจัองหิอพัก กรณีที�ได้เข้้ามาพักติามสัญญา

- การใหิเ้ล�่อน์การเข้้าพกัจัน์กวา่สถาน์การณจ์ัะคุสี�คุลายโดยไมเ่สยีคุา่

เช่ี่าใน์ระหิว่างนี์� 

ทั�งนี์� มาติรการดังกล่าวจัะมีรายละเอียดแติกติ่างกัน์ไปติามแติ่ละ

หิอพัก นิ์สิติสามารถสอบถามรายละเอียดหิอพักที�เข้้าร่วมโคุรงการ

ได้ที� หิน่์วยหิอพัก กองพัฒิน์าคุุณภาพนิ์สิติและนิ์สิติพิการ มหิาวทิยาลัย

พะเยา โทรศัพท์ 054-466-666 ต่ิอ 6274 -6279 หิร่อสอบถาม

โดยติรงที�หิอพักข้องติน์เอง

ผ์ดระบบ “มพื้.ชนะ” สร้างมาติรการค์มเข้า-ออก พ้ื้�นท่ี
 มหิาวทิยาลัยพะเยา ออกประกาศมหิาวิทยาลัยเร�่องการเข้้าพ่�น์ท�ี

ปฏิิบัติิงาน์ข้องบุคุลากร และมาติรการคุวบคุุมเพ่�อป้องกัน์การแพร่

ระบาดข้องโรคุติิดเช่ี่�อไวรัสโคุโรน์า 2019 หิร่อโรคุโคุวิด-19                   

โดยข้อคุวามร่วมม่อบุคุลากรและนิ์สิติสแกน์ QR Code ผ่าน์ระบบ “มพ.ชี่น์ะ” 

ทุกคุรั�ง กอ่น์เข้า้และออกพ่�น์ท�ี เพ่�อเป็น์ฐิาน์ข้อ้มูลใน์การติรวจัเช็ี่คุการ

เข้้า-ออก มหิาวิทยาลัย ซึึ่�งได้กำาหิน์ดจุัดคัุดกรองก่อน์เข้้า-ออก 

มหิาวิทยาลัย และอาคุารต่ิางๆ ดังนี์�

1. จุัดคัุดกรองก่อน์ เข้้า -ออก มหิาวิทยาลัย

 - จุัดคัุดกรอง : หิน์้าคุณะสถาปัติยกรรมศาสติร์และ

ศิลปกรรมศาสติร์

 - จุัดคัุดกรอง : ซุ้ึ่มประตูิศรีโคุมคุำา

2. จุัดคัุดกรองก่อน์ เข้้า-ออกอาคุาร ทุกอาคุารและทุกคุณะ

นั์บเป็น์การเริ�มใชี่้มาติรการคุุมเข้้มเพ่�อสร้างคุวามเช่ี่�อมั�น์ใหิ้กับน์ิสิติ 

บุคุลากรและประชี่าชี่น์ทั�วไปท�ีเข้้ามาใน์พ่�น์ท�ีใน์ช่ี่วงท�ีมีการผ่อน์ปรน์

และเพ�่อรองรับการเปิดภาคุเรียน์ โดยได้เร�ิมปฏิิบัติิตัิ�งแติ่วัน์ท�ี 1 

มิถุน์ายน์ 2563 เป็น์ต้ิน์ไป
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มพ.
ชนะ

ระบบสำำหรับให้นิสิำต บุคลากร และบุคคล

ภายนอก สำแกนเพ่�อเช็คอินเข้้าอาคารหร่อ
สำถานท่ี่� หร่อ เช็คเอาท์ี่ออกจากอาคารหร่อ

สำถานท่ี่� และประเมิินสุำข้ลักษณะ 

ดููข้้อมูิลเพิ�มิเติมิไดู้ท่ี่�
https://chana.up.ac.th

โดยอุณหภู่มิร้�างกายต้อง
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คว์ามเป็นสากล

UP Library invite you to use new English books service. 
New English books at UP Library

Library Resources and Educational Media Center, the University of Phayao, invite everyone to start searching for new English books 

under the 2020 fiscal year. You can search online on http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx and during we were closed, you can use 

Books request on https://bit.ly/35uCPW3 for borrowing the new books.

More information: m.me/up.clm or ID Line@: @wfj6314r
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UP is so cool! Funded Research of COVID-19 by AUF.

 Asst. Prof. Dr. Yuthana Mhandee, Dean of School of Allied Health Sciences and researchers who funded under a research 

grant from the Agency L ‘Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), France meet Assoc. Prof. Dr. Supakorn Pongbangpho,       

the President of University of Phayao for discussing the guidelines about “User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in    

Thailand” research projects. There is Assoc.Prof.Dr. Savitree Nangola, a professor of Bachelor of Science Program in Medical Technology 

who funded the research and 8 other collaborators from Faculty of associated medical science, Chiang Mai University, and IRD-PHPT 

research group.

 The purpose of the project is collection and transmission COVID-19 specimen for underprivileged in Phayao province.          

The research grant that we receive about 10000 euro or 300000 Thai baths and we sincerely hope this project will be a great 

advantage to Phayao people

School of ICT, UP, deliver terrain model for build a data 
foundation of Ing river watershed community.

Dr. Nithi Aiamcheiun, head of Geoinformatics and Geoinformatics students from 

RUSID, School of Information and Communication Technology; University of Phayao. 

Deliver terrain model of Baansang. To be delivered by Mr.Prasong Lekgla, mayor 

of Baansang district and Acting Sub Lt. Narong Kadsanuk, Municipal clerk of Baansang 

district. Baansang model is a spatial database for area management include          

releasing balloon frog to Ing river watershed following Knowledge and technology 

transfer in watershed management under cl imate change project.                                               

After the COVID-19 outbreak, we will organize a training course of making an 

online map and database to Local government organization of Phayao.
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University Of Phayao was ranked in THE Impact Rankings 2020

‘THE’ or Times Higher Education, world university rankings revealed its 2020 University Impact Rankings on April 22, includes 766 

universities from 85 countries. THE Impact Rankings assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals 

(SDGs) using calibrated indicators to provide comprehensive and balanced comparisons across three broad areas: research, outreach 

and stewardship.

 

On this year is the first year our universities’ performance in delivering Sustainable Development Goals (SDGs) 5 SDGs from 17 SDGs.

The University of Phayao is ranked 401-600 in the world university rankings. By ranking

 1. SDG 4 Quality Education: 8th place in Thailand and ranks in 301-400 of globally.

 2. SDG 9 industry, innovation, and infrastructure: 8th place in Thailand and ranks in 301-400 of globally.

 3. SDG 11 sustainable cities and communities: 9th place in Thailand and ranks in 301-400 of globally.

 4. SDG 17 Partnerships for the goals: 11th place in Thailand and ranks in 401-600 of globally and SDG.

 5. SDGs 15 Life on Land: 2nd place in Thailand and 79th from 766 ranks of the universities around the world. 

Credit: Times Higher Education
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