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COVID-19 by AUF.
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จัับกระแส
ลงพื้้�นที่่�แจกพัันธุ์์�สััตว์แ์ ละพืืชเศรษฐกิิจ
ช่่วยฟื้้�นฟููและส่่งเสริิมอาชีีพชาวเกษตรกร
ดร.วุุฒิิชััย ไชยริินคำำ� รองอธิิการบดีีฝ่่ายคุุณภาพนิิสิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา 
เปิิดโครงการ “คนพะเยาไม่่ทิ้้�งกััน ร่่วมใจสืืบสานอาชีีพและวััฒนธรรมการเกษตร    
หลัังภััยโควิิด” ภายใต้้ Super KPI กิิจกรรม หรืือโครงการส่่งเสริิมความเป็็นไทย           
ณ บ้้านหม้้อแกงทอง ตำำ�บลแม่่กา เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนในจัังหวััดพะเยาและต้้องการ      
ส่่งเสริิมการผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�ปลอดภััยไว้้บริิโภคเองในครััวเรืือนและชุุมชน โดยมีี   
ผู้้�ช่่ ว ยศาสตราจารย์์ ดร.บุุ ญ ฤทธิ์์� สิิ น ค้้ า งาม คณบดีี ค ณะเกษตรศาสตร์์ แ ละ
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ  ผู้�้ บ ริิ ห าร และเจ้้ า หน้้ าที่่� ค ณะเกษตรศาสตร์์ แ ละ
ทรััพยากรธรรมชาติิ มหาวิิทยาลััยพะเยา ลงพื้้�นที่่�แจกพัันธุ์์�ไก่่ พันั ธุ์์�กบ และเมล็็ดพัันธุ์์�
ข้้ าว โพด ซึ่่� ง เป็็ น สัั ต ว์์ แ ละ พืื ช เศรษฐกิิ จ เพื่่� อ นำำ� ไปช่่ ว ยฟื้้� น ฟููและส่่ ง เสริิ ม อาชีี พ             
ชาวเกษตรกรหลัังได้้รัับผลกระทบจากไวรััส  COVID-19 จำำ�นวน 4 หมู่่�บ้้าน คืือ
บ้้านหม้้อแกงทอง ตำำ�บลแม่่กา บ้้านแม่่กาไร่่ ตำำ�บลแม่่กา บ้้านถ้ำำ�� ตำำ�บลบ้้านถ้ำำ�� และ
หนองเล็็งทรายและบ้้านสัันสลีี จัังหวััดพะเยา

ลงพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินการวิิจััย

“การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์ก
์ ล้้วยแปรรููป อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จิิตติิมา  กาวีีระ คณบดีีคณะศิิลปศาสตร์์ หััวหน้้า
โครงการวิิจััย พร้้อมด้้วย ดร.วััชริินทร์์ แก่่นจัันทร์์ ผู้�ช่้ ่วยคณบดีีฝ่่ายบริิการวิิชาการ
ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ นายเฉลิิมพัันธ์์ แก้้วกัันทะ นัักวิิเคราะห์์
นโยบายและแผน และนายสถาพร เทพอุุดม เจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�คณะศิิลปศาสตร์์          
เดิินทางลงพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการวิิจััยซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนวิิจััยจากหน่่วยบริิหารและ
จััดการทุุนวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการพััฒนาระดัับพื้้�นที่่� (บพท.) และมหาวิิทยาลััย
พะเยา  เรื่่�อง “การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์กล้้วยแปรรููป อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา”          
เพื่่�อวางแผนแนวทางความร่่วมมืือและพััฒนาการเป็็นชุุมชนนวััตกรรมกัับทางวิิสาหกิิจ
ชุุมชนกล้้วยกรอบ สร้้างนวััตกรรมชุุมชน สร้้างนวััตกรรมชาวบ้้าน และเพิ่่�มช่่องทาง   
ในการเติิบโตทางเศรษฐกิิจรวมไปถึึงการหารืือและเก็็บข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�หลัักสููตร
และอบรมเพิ่่�มศัักยภาพการเป็็นชุุมชนนวััตกรรมอย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบการพััฒนาของ
แหล่่งทุุน
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รอบรั้้�ว มพ.

ม.พะเยาติิดอัันดัับ

มหาวิิทยาลััยระดัับโลก
จากการจััดอัันดัับ “THE Impact Rankings 2020”
โดย “Times Higher Education”

Times Higher Education (THE) เป็็นหน่ว่ ยงานชั้้�นนำำ�จากประเทศอัังกฤษ ผู้้�ให้้บริิการ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษาแก่่สถาบัันการวิิจััย ชั้้�นนำำ�ระดัับโลก
และเป็็นหน่่วยงานที่่�ทำำ�การจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโลกที่่�มีีมาตรฐานด้้วยตััวชี้้�วััด
ซึ่่� ง ประเมิิ น ผลได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและเป็็ นที่่� ย อมรัั บ ในระดัั บ สากล ตั้้� ง แต่่
ปีี พ.ศ. 2547 ซึ่่�งข้้อมููลการจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััย เป็็นข้้อมููลสำำ�คััญในการเลืือก
สถาบัันการศึึกษาของนัักเรีียนนัักศึึกษาทั่่�วโลก
เมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน 2563 Times Higher Education (THE) ได้้ประกาศผล
การจััดอัันดับั มหาวิิทยาลััย “University Impact Rankings 2020” หรืือมหาวิิทยาลััย
ที่่�มีผี ลการดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
(Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่่�งมีีการประเมิินโดยใช้้ตััวชี้้�วััดที่่�มีี
ความครอบคลุุมและสมดุุลทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ ด้้านงานวิิจััย ด้้านการเผยแพร่่ และ
ด้้านการให้้บริิการ โดยในปีีนี้้เ� ป็็นปีแี รกที่่�มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้เข้้าสู่่�เวทีีการจััดอัันดับั
และได้้คัดั เลืือก 5 SDGs ที่่�โดดเด่่น จากทั้้�งหมด 17 SDGs เพื่่อ� ส่่งข้้อมููลเข้้าจััดอัันดับั
THE Impact Rankings 2020 ดัังนี้้�
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SDG 4 การศึึกษาที่่�เท่่าเทีียม
มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นอัันดัับที่่� 8 ของประเทศ
และเป็็นอัันดัับที่่� 301-400 ของโลก

มหาวิิทยาลััยพะเยามีีนโยบายที่่�จะขยายโอกาสทางการศึึกษา ให้้กัับนัักเรีียนที่่�ด้้อยโอกาสจากทั่่�วทุุกภููมิิภาคของประเทศ
โดยเฉพาะโรงเรีียนขนาดกลาง และขนาดเล็็ก ผ่่านโครงการโควต้้า 10 เปอร์์เซ็็นต์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียนจากโรงเรีียนขนาดกลางและขนาดเล็็ก
ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลได้้รัับสิิทธิิในการเข้้าศึึกษาในมหาวิิทยาลััยพะเยาภายใต้้โครงการนี้้� และยัังเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนทุุกชาติิ ทุุกศาสนา
และนัักเรีียนที่่�มีคี วามบกพร่่องทางด้้านร่่างกาย เข้้ามาเรีียนได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมไปถึึงการเปิิดโอกาสให้้นักั เรีียนที่่�ยังั ไม่่มีกี ารระบุุสัญ
ั ชาติิ
เข้้ามาศึึกษาได้้ โดยนัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งจนถึึงปีี 2018 มีีจำ�น
ำ วน 90 คน
	นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยพะเยา ยัังเปิิดโอกาสให้้บุุคคลทั่่�วไป ได้้เข้้ามาใช้้สถานที่่�หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรม / โครงการต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เช่่น การให้้บริิการห้้องสมุุด การจััดโครงการฝึึกอบรมของสาขาวิิชาต่่าง ๆ เป็็นต้้น
	ด้้วยนโยบายการขยายโอกาสทางการศึึกษาได้้กัับนัักเรีียนในพื้้�นที่่�ด้้อยโอกาส จึึงทำำ�ให้้ข้้อมููลนิิสิิตที่่�เข้้ามาเรีียนมหาวิิทยาลััย
พะเยาเป็็นปริิญญาแรก (First degree) มีีอัตั รามากกว่่า ร้้อยละ 90 เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนนิิสิิตทั้้�งหมด และในจำำ�นวนนี้้� เป็็นบุตุ รคนแรก
ของครอบครััว (First generation) ที่่�เข้้ามาศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยพะเยา สููงถึึงร้้อยละ 89.24
ข้้อมููลที่่�ใช้้ประเมิิน
- งานวิิจัยั เกี่่�ยวกัับการศึึกษาปฐมวััยและการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- สััดส่่วนของบััณฑิิตที่่มี� ีคุุณวุุฒิิในการสอน
- มาตรการหรืือนโยบายเกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
- สััดส่่วนของนิิสิิตรุ่่�นแรก
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SDG 9 อุุตสาหกรรม นวััตกรรม และโครงสร้้างพื้้�นฐาน
: มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นอัันดัับที่่� 8 ของประเทศ
และเป็็นอัันดัับที่่� 301-400 ของโลก

มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้้มีีนโยบายส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บุุคลากรทำำ�งานวิิจััยเชิิงอุุตสาหกรรมและเชิิงพาณิิชย์์
ร่่วมกัับ หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยได้้มีีการจััดตั้้�ง สถาบัันนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยพะเยา
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการทั้้�งส่่วนที่่�เป็็นนิิสิิตของมหาวิิทยาลััยและส่่วนที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการจากภายนอก
รวมถึึงการเป็็นหน่่วยงานเพื่่�อให้้บริิการวิิชาการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีจากองค์์ความรู้้�ที่่�มาจาก ผลงานวิิจััยของคณาจารย์์
ในมหาวิิทยาลััยสู่่�สัังคม ชุุมชน และท้้องถิ่่�นตามยุุทธศาสตร์์การบริิการวิิชาการเพื่่�อพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศ
ของมหาวิิทยาลััยพะเยา
ข้้อมููลที่่�ใช้้ประเมิิน
- งานวิิจััยด้้านอุุตสาหกรรม นวััตกรรมและโครงสร้้างพื้้�นฐาน
- จำำ�นวนสิิทธิิบััตร
- จำำ�นวนการผลิิตหน่่วยธุุรกิิจ
- รายได้้จากการวิิจััยเชิิงอุุตสาหกรรม
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SDG 11 เมืืองและถิ่่�นฐานมนุุษย์์
: มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นอัันดัับที่่� 9 ของประเทศ
และเป็็นอัันดัับที่่� 301-400 ของโลก

มหาวิิทยาลััยพะเยา มีีพัันธกิิจสำำ�คััญด้้านหนึ่่�งในการธำำ�รงค์์ไว้้ซึ่่�งศิิลปะและวััฒนธรรมของชาติิและของภููมิิภาค
ตามยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างและส่่งเสริิมการทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ ศิิลปะและวััฒนธรรมให้้ยั่่ง� ยืืน จึึงได้้มีโี ครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ
ที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบสนอง พัันธกิิจดัังกล่่าว โดยมีีการจััดสรรงบประมาณ เพื่่�อสนัับสนุุนพัันธกิิจด้้านการทำำ�นุุบำำ�รุุง
ศิิลปวััฒนธรรมเสมอมานัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งมหาวิิทยาลััยนอกจากนี้้� ยัังปลููกฝัังทััศนคติิและพฤติิกรรมด้้านการทำำ�นุุบำำ�รุุง
ศิิลปวััฒนธรรมให้้กับั นิิสิติ และบุุคลากรผ่่านดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมของมหาวิิทยาลััย รวมถึึงการเข้้าร่่วมเป็็นส่ว่ นหนึ่่�ง
ของกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นโดยหน่่วยงานท้้องถิ่่�นในจัังหวััดพะเยา เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการในอนุุรัักษ์์ขนบธรรมเนีียมประเพณีี
ที่่�มีีมาอย่่างยาวนานของจัังหวััดพะเยาอีีกด้้วย
	ด้้านสภาพแวดล้้อมและความเป็็นอยู่่�ของบุุคลากรและนิิสิิต มหาวิิทยาลััยได้้ดำำ�เนิินการสร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�ปลอดภััย และจััดที่่�พัักราคาย่่อมเยา พร้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ สำำ�หรัับบุุคลากรและนิิสิิต เพื่่�อทำำ�ให้้การใช้้ชีีวิิต
ในรั้้�วมหาวิิทยาลััยของนิิสิิตและบุุคลากรเป็็นไปอย่่างมีีความสุุข มหาวิิทยาลััยพะเยา มีีการให้้บริิการระบบขนส่่งสาธารณะ
แก่่ผู้้�ที่่�มีีความประสงค์์จะเดิินทางภายในมหาวิิทยาลััย และยัังอนุุญาตให้้บุุคคลภายนอกเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สวนสาธารณะ
อนุุสาวรีีย์์ และอาคารสถานที่่�ต่่าง ๆ ได้้แบบไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
ข้้อมููลที่่�ใช้้ประเมิิน
- งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับเมืืองและชุุมชนที่่�ยั่่�งยืืน
- การสนัับสนุุนด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม
- งบประมาณในการสนัับสนุุนด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม
- แนวทางในการปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืน
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SDG 17 ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
: มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นอัันดัับที่่� 11 ของประเทศ
และเป็็นอัันดัับที่่� 401-600 ของโลก
มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
นโยบายเพื่่อ� เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนของชาติิ รวมถึึง ชี้้ใ� ห้้เห็็นปัญ
ั หา
และโอกาส ในการพััฒนานโยบายและกลยุุทธ์์ของหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน และยัังมีีความร่่วมมืือระหว่่างประเทศเพื่่�อดำำ�เนิินงานตาม
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนผ่่านโครงการนิิสิิตจิิตอาสา โครงการวิิจััย
และบููรณาการกัับหลัักสููตร การเรีียนการสอน
ข้้อมููลที่่�ใช้้ประเมิิน
- งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ความสััมพัันธ์์เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมายร่่วมกััน
- การเผยแพร่่รายงาน SDGs
- การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ SDGs
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SDG 15 การใช้้ประโยชน์์จากระบบนิิเวศทางบก
: มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นอัันดัับที่่� 2 ของประเทศ และเป็็นอัันดัับที่่� 79 ของโลก
		
มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นหน่ว่ ยงานที่่�สนัับสนุุนความร่่วมมืือกัับชุุมชนท้้องถิ่่�นเพื่่อ� ทำำ�งานด้้านการอนุุรักั ษ์์
และการใช้้ประโยชน์์ผืืนดิินรวมถึึงป่่าไม้้อย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงเป็็นหน่่วยงานที่่�นำำ�เสนอโปรแกรมการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ระบบนิิเวศสำำ�หรัับชุุมชนท้้องถิ่่�น กิิจกรรมของมหาวิิทยาลััยจำำ�นวนมากมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัักษาและขยายระบบนิิเวศ
ที่่�มีีอยู่่�และความหลากหลายทางชีีวภาพทั้้�งพืืชและสััตว์์
	นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยยัังจััดตั้้�งศููนย์์ศึึกษาเศรษฐกิิจพอเพีียงการเกษตรและความอยู่่�รอดของมนุุษยชาติิ
เพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในการผลิิตอาหารจากการทำำ�เกษตรอย่่างยั่่�งยืืน มหาวิิทยาลััยยัังมีีการดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์
พัันธุกุ รรมพืืชอัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี (อพ.สธ.) มาเป็็นระยะเวลา
ต่่อเนื่่�องมากกว่่า 10 ปีี ซึ่่�งโครงการ อพ.สธ.เป็็นโครงการที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ และทำำ�ให้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของพัันธุุกรรมพืืชต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�ในประเทศไทย ก่่อให้้เกิิดกิิจกรรมเพื่่�อให้้มีีการร่่วมคิิด ร่่วมปฏิิบััติิที่่�
นำำ�ผลประโยชน์์มาถึึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้้มีกี ารจััดทำำ�ระบบข้้อมููลพัันธุกุ รรมพืืช ให้้แพร่่หลายสามารถสื่่อ� ถึึงกัันได้้
ทั่่�วประเทศ จึึงทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ มููลด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงภููมิปัิ ญ
ั ญาที่่�สามารถขยายผลสู่่�การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
ข้้อมููลที่่�ใช้้ประเมิิน
- งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวของกัับระบบนิิเวศทางบก
- การศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบนิิเวศทางบก
- มาตรการและนโยบายที่่�สนัับสนุุนระบบนิิเวศทางบก
- การจััดการของเสีียในพื้้�นที่่�มหาวิิทยาลััย
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มหาวิิทยาลััยพะเยา ติิดอัันดับั โลกจากการจััดอัันดับั ”THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education” และยัังได้้เป็็น
อัันดัับที่่� 2 ของประเทศ จากการประเมิิน SDGs 15 ในด้้านการใช้้ประโยชน์์จากระบบนิิเวศทางบก รองศาสตราจารย์์ ดร.เสมอ ถาน้้อย
รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิจัยั และนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยพะเยา เปิิดเผยว่่า การจััดอัันดับั Impact Rankings ของ “Times Higher Education” เป็็นการ
จััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโลกที่่�เป็็นการวััดผลด้้านผลการดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััยที่่�มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ
สหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals : SDGs) จำำ�นวน 17 SDGs เพื่่อ� สะท้้อนผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละมหาวิิทยาลััยในการดำำ�เนิิน
การตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ
เหตุุผลที่่�มหาวิิทยาลััยพะเยา เข้้าสู่่�การจััดอัันดับั “THE Impact Rankings 2020” คืือ มหาวิิทยาลััยต้้องการสะท้้อนภาพการดำำ�เนิินงาน
ของมหาวิิทยาลััยให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับประเทศ และระดัับนานาชาติิที่่�มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่่�อประเมิินศัักยภาพของมหาวิิทยาลััยและเทีียบเคีียง (Benchmarking) ผลการดำำ�เนิินงานกัับ
มหาวิิทยาลััยอื่่�น ๆ ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิในการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
(Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่่อ� เป็็นการตอบสนองนโยบาย Reinventing University System ของกระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม ที่่�กำำ�หนดให้้ทุกุ มหาวิิทยาลััยต้้องประเมิินตนเองในมิิติิต่่าง ๆ และต้้องเข้้าสู่่�การจััดอัันดับั มหาวิิทยาลััยโลก
เพื่่�อแสดงศัักยภาพของแต่่ละมหาวิิทยาลััย
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“มหาวิิทยาลััยพะเยา

สนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ของประชาชนและชุุมชน
นัับเป็็นความภาคภููมิิใจ
ที่่�ผลของการผลัักดััน
และสนัับสนุุนนโยบาย
เพื่่�อให้้เป็็นมหาวิิทยาลััยวิิจััย
ติิดอัันดัับจากการจััดอัันดัับ

มหาวิิทยาลััยโลก”

รศ.ดร.เสมอ ถาน้้อย
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและนวััตกรรม

ผลการจััดอัันดัับในครั้้�งนี้้� สะท้้อนภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยในกลุ่่�ม Area Based and Community ได้้อย่่างชััดเจนเป็็นรููปธรรม
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ภายในมหาวิิทยาลััยพะเยา เกิิดความตื่่�นตััวและร่่วมมืือกัันพััฒนามหาวิิทยาลััยตามทิิศทางดัังกล่่าวได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังจะช่่วยให้้มหาวิิทยาลััยได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กร และชุุมชนต่่าง ๆ
ผลกระทบ (Impact) ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกประการหนึ่่�งก็็คืือ การสื่่อ� สารต่่อสาธารณชน ถึึงบทบาทของมหาวิิทยาลััยในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจต่า่ ง ๆ
ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนของสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่่ง� จะเป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ในการสื่่อ� สาร
กัับ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของมหาวิิทยาลััย (Stakeholders) กลุ่่�มต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�ปกครอง และนัักเรีียน ที่่�กำำ�ลัังตััดสิินใจจะเลืือก
มหาวิิทยาลััยเพื่่�อการเข้้าศึึกษาต่่อ
	จากผลการจััดอัันดัับ THE Impact Rankings 2020 มหาวิิทยาลััยพะเยา จะพบว่่า SDG 15 เป็็น SDG ที่่�มีีความโดดเด่่นและแสดง
อััตลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยพะเยาได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ในขณะเดีียวกััน SDGs ที่่�เข้้ารัับการประเมิินในปีีดัังกล่่าว อัันประกอบด้้วย SDG 4
การศึึกษาที่่�เท่่าเทีียม SDG 9 อุุตสาหกรรม นวััตกรรม โครงสร้้างพื้้�นฐาน SDG 11 เมืืองและถิ่่�นฐานมนุุษย์์ และ SDG 17 ความร่่วมมืือเพื่่�อ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ก็็จะยัังคงมีีการพััฒนาการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเข้้าสู่่�การจััดอัันดัับในปีีต่่อไป ในขณะเดีียวกัันคณะทำำ�งานของ
มหาวิิทยาลััย ก็็จะทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analysis) ผลการประเมิินในปีีนี้้� เพื่่�อกำำ�หนด SDGs เพิ่่�มเติิม เพื่่�อการเข้้ารัับการประเมิินในปีี
2021 ต่่อไป						
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มหาวิิทยาลััยพะเยา ติิดอัันดัับที่่� 14 ของไทย
จากการจััดอัันดัับโลกของ
Scimago Institutions Rankings (SIR) 2020
มหาวิิทยาลััยพะเยา ติิดอัันดัับสถาบัันที่่�มีีผลงานวิิจััยระดัับนานาชาติิ ติิดอัันดัับที่่� 14 ของประเทศไทยจาก Scimago Institutions Ranking
(SIR) World Report 2020 โดย Scimago Lab เป็็นองค์์การจากประเทศสเปน ที่่�ทำ�ำ การพััฒนาระบบสืืบค้้นสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ งานวิิจััย
และเป็็นผู้้�พัฒน
ั า Scimago Journal & Country Rank ซึ่่ง� เป็็นเว็็บไซต์์ฐานข้้อมููลที่่�ใช้้หาวารสารที่่�มีีคุณ
ุ ภาพรวมถึึง การประเมิินดัชนี
ั วัี ดั คุุณภาพ
วารสาร โดยอิิงข้้อมููลจาก Scopus ของบริิษัทั Elseveir ซึ่่ง� เป็็นเว็็บไซต์์ฐานข้้อมููลที่่�ใช้้เพื่่อ� การสืืบค้้นผลงานวิิจััยที่่�ตีีพิิมพ์์ในวารสารการประชุุม
วิิชาการระดัับนานาชาติิ และการอ้้างอิิงผลงานวิิจััย การจััดอัันดัับนี้้�เป็็นการจััดอัันดัับสถาบััน การศึึกษา และ สถาบัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การวิิจััย ซึ่่�งมีีเกณฑ์์การพิิจารณาจากตััวชี้้�วััด 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านงานวิิจััย (Research) 50% โดยจะพิิจารณาจากจำำ�นวนเอกสารทางวิิชาการ
วารสาร งานวิิจัยั จำำ�นวนการอ้้างอิิง จำำ�นวนผู้้�เขีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลงานวิิชาการ และผลงานวิิจัยั ของสถาบัันนั้้�นๆ โดยอ้้างอิิงผลข้้อมููลจาก
Scopus ด้้านนวััตกรรม (Innovation) 30% พิิจารณาในด้้านความรู้้�ที่่เ� ป็็นนวัตั กรรม สิิทธิิบัตั ร หรืือผลงานตีีพิมิ พ์์ทางวิิทยาศาสตร์์จากสถาบััน
ที่่�อ้้างถึึงในสิิทธิิบััตร โดยพิิจารณาข้้อมููลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database) และด้้านสัังคม (Societal) 20% พิิจารณาจาก
ขนาดของเว็็บ จำำ�นวนหน้้าเว็็บที่่�เชื่่�อมโยงกัับ URL ของสถาบััน จำำ�นวนเครืือข่่าย (subnets) ที่่�เชื่่�อมโยงการเข้้าถึึงกัับเว็็บไซต์์ของสถาบัันนั้้�น
ปริิมาณเอกสาร และข่่าวสารต่่าง ๆ ของสถาบัันที่่เ� ผยแพร่่อยู่่�ใน Social media ผลการจััดลำำ�ดับั ปีี 2563 นี้้� มหาวิิทยาลััยพะเยา ติิดอัันดับั ที่่� 777
ของโลก (จาก 3,897 สถาบัันอุดุ มศึึกษา) อัันดัับที่่� 311 ของเอเชีีย (จาก 1,369 สถาบัันอุุดมศึึกษา) และอัันดัับที่่� 14 ของไทย (จากสถาบััน
อุุดมศึึกษาที่่�ได้้รัับการจััดอัันดัับทั้้�งหมด 26 แห่่ง) อัันดัับผลงานคะแนนของมหาวิิทยาลััยพะเยาตามตััวชี้้�วััด 3 ด้้าน ดัังนี้้�
- ด้้านงานวิิจััย (Research) เป็็นอัันดัับที่่� 9 ของมหาวิิทยาลััยไทย
- ด้้านสัังคม (Societal) เป็็นอัันดัับที่่� 13 ของมหาวิิทยาลััยไทย
- ด้้านนวััตกรรม (Innovation) เป็็นอัันดัับที่่� 18 ของมหาวิิทยาลััยไทย
สััดส่่วนคะแนนดัังกล่่าว แสดงให้้เห็็นว่่าศัักยภาพของการวิิจััยและสัังคมของมหาวิิทยาลััยพะเยาได้้สอดคล้้องกัับนโยบายของมหาวิิทยาลััย
ที่่�สนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตข
ิ องประชาชนและชุุมชนมาโดยตลอดนัับเป็็นความภาคภููมิใิ จที่่�ผลของการผลัักดัันและสนัับสนุุนนโยบาย
เพื่่�อให้้เป็็นมหาวิิทยาลััยวิิจััยติิดอัันดัับจากการจััดอัันดัับ มหาวิิทยาลััยโลก
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ผลการจััดอัันดัับ
Scimago
Institutions
Rankings
(SIR) 2020

Scimago Lab เป็็นองค์์การจากประเทศสเปน ที่่�ทำำ�การพััฒนาระบบสืืบค้้น
สารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััย และเป็็นผู้้�พัฒน
ั า Scimago Journal &
Country Rank ซึ่่ง� เป็็นเว็็บไซต์์ฐานข้้อมููลที่่�ใช้้หาวารสารที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพรวมถึึง
การประเมิินดัชนี
ั วัี ดั คุุณภาพวารสารโดยอิิงข้้อมููลจาก Scopus ของบริิษัทั
Elseveir ซึ่่ง� เป็็นเว็็บไซต์์ฐานข้้อมููลที่่�ใช้้เพื่่อ� การสืืบค้้นผลงานวิิจัยั ที่่�ตีพิี มิ พ์์
ในวารสาร การประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ และการอ้้างอิิงผลงาน
วิิจััย
Scimago Institutions Rankings (SIR) คืือ การจััดอัันดัับสถาบัันการศึึกษา
และ สถาบัันที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการวิิจัยั ซึ่่ง� มีีเกณฑ์์การพิิจารณาจากตััวชี้้�วัดั
3 ด้้าน ได้้แก่่

1.ด้้านงานวิิจััย (Research) 50%
โดยจะพิิจารณาจากจำำ�นวนเอกสารทางวิิชาการ วารสาร งานวิิจัยั จำำ�นวน
การอ้้างอิิง จำำ�นวนผู้้�เขีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลงานวิิชาการ และผลงานวิิจััย
ของสถาบัันนั้้�นๆ โดยอ้้างอิิงผลข้้อมููลจาก Scopus
2.ด้้านนวััตกรรม (Innovation) 30%
พิิจารณาในด้้านความรู้้�ที่่�เป็็นนวััตกรรม สิิทธิิบััตร หรืือผลงานตีีพิิมพ์์ทาง
วิิทยาศาสตร์์จากสถาบัันที่่�อ้้างถึึงในสิิทธิิบััตร โดยพิิจารณาข้้อมููลมาจาก
PATSTAT (Patent Statistical Database)
3.ด้้านสัังคม (Societal) 20%
พิิ จ ารณาจาก ขนาดของเว็็ บ จำำ�น วนหน้้ า เว็็ บ ที่่� เ ชื่่� อ มโยงกัั บ URL
ของสถาบััน จำำ�นวนเครืือข่่าย (subnets) ที่่�เชื่่�อมโยงการเข้้าถึึงกัับเว็็บไซต์์
ของสถาบัันนั้้น� ปริิมาณเอกสาร และข่่าวสารต่่างๆ ของสถาบัันที่่เ� ผยแพร่่
อยู่่�ใน social media
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อัันดัับผลงานมหาวิิทยาลััย

อัันดัับที่่� 14 ของไทย
Scimago Institutions Rankings 2020

ด้้านงานวิิจััย (Research)
Scimago Institutions Rankings

อัันดัับผลงานมหาวิิทยาลััย

ด้้านผลงานภาพรวม
Scimago Institutions Rankings

จากการจััดอัันดัับโลกของ

อัันดัับในไทย

อัันดัับในโลก

อัันดัับในไทย

อัันดัับในโลก

9 430

14 777

Scimago Institutions Ranking
www.scimagoir.co
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มพ. สู้้�ภััยโควิิด-19

ลงพื้้�นที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาการเตรีียม Cohort ward โรงพยาบาล ธารน้ำำ��ใจชาวสาธิิตสู้้�ภััย COVID-19
4 แห่่งในจัังหวััดพะเยา
	ชมรมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยพะเยา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นพรััตน์์ เกตุุขาว รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร
และพััฒนาองค์์กร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
นััทธิ์์�ธนนท์์ พงษ์์พานิิช สาขาวิิศวกรรมเครื่่อ� งกล พร้้อมด้้วยครููปฏิิบัติั กิ าร
ลงพื้้�นที่่สำ� ำ�รวจความพร้้อมและให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่บุคุ ลากรทางการแพทย์์
ระหว่่างวัันที่่� 23-29 เมษายน 2563 เพื่่อ� เตรีียมการปรัับปรุุงพื้้�นที่่เ� ป็็น
Cohort ward และรองรัับสถานการณ์์การระบาดของ C0VD-19
ของโรงพยาบาลในจัังหวััดพะเยา 4 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาลปง โรงพยาบาล
เชีียงม่่วน โรงพยาบาลดอกคำำ�ใต้้ และโรงพยาบาลจุุน
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ได้้จััดซื้้�อเครื่่�องอุุปโภคและบริิโภค ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่นัักเรีียนใน
โครงการพระราชทานความช่่ ว ยเหลืือแก่่ ร าชอาณาจัั ก รกัั ม พูู ช า
(ด้้ า นการศึึ ก ษา) ตามพระราชดำำ�ริิ ส มเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ที่่�ไม่่สามารถ
เดิินทางกลัับประเทศในช่่ ว งสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส
COVD-19 โดยมีีรองศาสตราจารย์์ ดร.สุุภกร พงศบางโพธิ์์� อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยพะเยา และรองศาสตราจารย์์ปรีียานัันท์์ แสนโภชน์์
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน พร้้อมทั้้�งคณะผู้้�บริิหาร เป็็นตััวแทนมอบของให้้
แก่่นัักเรีียน โครงการฯ ดัังกล่่าว ของโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
พะเยา

รัับมอบวััสดุุและเครื่่�องมืือทางการแพทย์์ จากโครงการ KU
สู้้� COVID-19

โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
พะเยาได้้รัับมอบวััสดุุและเครื่่�องมืือทางการแพทย์์จากโครงการ KU
สู้้� COVID-19 เพื่่� อ ใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นโรงพยาบาลทัั นต กรรม
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา อาทิิเช่่น ชุุด PPE หน้้ากาก
อนามััย Faceshield เจลแอลกอฮอล์์ และกล่่องอะคริิลิิคสำ�หรั
ำ ับรัักษา
ผู้้�ป่่วย โดยมีีคณะผู้้�บริิหารพร้้อมด้้วยบุุคลากรโรงพยาบาลทัันตกรรม
เป็็นตััวแทนรัับมอบ

ม.พะเยา จัั บ มืือ สำำ�นัั ก งานสาธารณสุุขจัั ง หวัั ด พะเยา
การส่่งผู้้�ป่่วยนอกเพื่่�อรัักษาต่่อ
รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุ ภ กร พงศบางโพธิ์์� อธิิ ก ารบดีี
มหาวิิทยาลััยพะเยา พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร และ คณะผู้้�บริิหาร
ศููนย์์การแพทย์์และโรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยพะเยา ร่่วมพิิธีีลงนาม
บัันทึึกข้้อตกลง การส่่งผู้้�ป่่วยนอกเพื่่�อรัักษาต่่อ (OP Refer) โดยเป็็น
การลงนามระหว่่างสำำ�นัั ก งานสาธารณสุุ ข จัั ง หวัั ด พะเยา
กัับมหาวิิทยาลััยพะเยา เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิในการส่่งตััวผู้้�ป่่วยนอก
ให้้ได้้รัับการรัักษาต่่อ ตามมาตรฐานด้้านการรัักษาพยาบาล รวมถึึง
การดูู แ ลนิิ สิิ ตข องมหาวิิ ท ยาลัั ย ที่่� ไ ปฝึึ ก งานในโรงพยาบาลสัั ง กัั ด
กระทรวงสาธารณสุุข จัังหวััดพะเยา อีีกด้้วย โดยพิิธีีลงนามได้้จััดขึ้้�น
ณ ห้้ อ งประชุุ ม ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริิ ม ศรีี
ศููนย์์การแพทย์์และโรงพยาบาล มหาวิิทยาลััยพะเยา
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สนัับสนุุนหน้้ากากผ้้าแก่่บุุคลากรทุุกคนเพื่่�อป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� พร้้ อ มคัั ด กรอง เพื่่�อป้้ อ งกัั น โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา
ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
(COVID-19)
	คณะกรรมการเฝ้้ า ระวัั งการระบาดของโรคติิ ด เชื้้�อ ไวรัั ส
โคโรนาสายพัันธ์์ใหม่่ 2019 (COVID-19) คณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
สนัับสนุุนหน้า้ กากผ้้าแก่่บุคุ ลากรทุุกคนไว้้ใช้้ใส่่ป้อ้ งกัันตนเองจากเชื้้อ�
โรค และ เชื้้อ� ไวรััสโคโรนา(COVID-19) เป็็นการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของไวรััสอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงต้้องเข้้มงวดกัับบุุคลากรเป็็นพิิเศษ
เพราะหน้้า กากอนามัั ยแบบผ้้า เป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นในลำำ�ดัับ แรกที่่� ท าง
บุุคลากรทุุกคนพึึงมีี นอกเหนืือจากมีีการรณรงค์์แนวทางปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับบุุคลากรเพื่่�อการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
(COVID-19)
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	ศูู นย์์ บ รรณสารและการเรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา
ให้้การต้้อนรัับอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุภกร
พงศบางโพธิ์์� พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยพะเยา เข้้าตรวจ
เยี่่�ยมศููนย์บ์ รรณสารและการเรีียนรู้้� ในด้้านการเตรีียมความพร้้อมการ
เปิิดให้้บริิการของศููนย์์บรรณสารและการเรีียนรู้้� โดยได้้ดำำ�เนิินการ
เตรีียมความพร้้อมการเปิิดให้้บริิการ ดัังนี้้�
1. ผ่่ า นจุุ ด คัั ด กรอง วัั ด อุุ ณ หภูู มิิ ร่่ า งกาย สวมหน้้ า กากอนามัั ย
ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์ทุุกครั้้�ง
2. เช็็คอินิ เพื่่อ� ใช้้ในการเข้้า-ออก จำำ�นวนผู้้�เข้้าใช้้บริิการได้้ไม่่เกิิน 300 คน
3. จัั ด โต๊๊ ะ เก้้ า อี้้� เว้้ น ระยะห่่ า ง จัั ด ทำำ� ฉากกั้้� น ทำำ�ค วามสะอาด
วัันละ 3 รอบ งดใช้้ลิิฟต์์
4. ยืืมหนัังสืือ ผ่่านระบบ Books request ได้้ครั้้�งละ 1 เดืือน
5. ผู้้�ปฏิิบััติิงานเคาน์์เตอร์์บริิการ ต้้องใส่่ face shield และสวมถุุงมืือ
ขณะปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�ง

ลงพื้้� นที่่�หารืือกัั บ ผู้้�ประกอบการหอพัั ก ช่่ ว ยเหลืือนิิ สิิ ต ผุุดระบบ “มพ.ชนะ” สร้้างมาตรการคุุมเข้้า-ออก พื้้�นที่่�
ช่่วงCOVID-19
มหาวิิทยาลััยพะเยา ออกประกาศมหาวิิทยาลััยเรื่่อ� งการเข้้าพื้้นที่่
� �
ดร.วุุ ฒิิ ชัั ย ไชยริิ นคำำ� รองอธิิ ก ารบดีี ฝ่่ายคุุณภาพนิิสิิต
นำำ�ทีีมบุุคลากรด้้านกิิจการนิิสิิต ลงพื้้�นที่่�หารืือร่่วมกัับประธานชมรม
ผู้้�ประกอบการหอพัักเอกชนรอบมหาวิิทยาลััยพะเยา พร้้อมตััวแทน
ผู้้�ประกอบการหอพัั ก ซึ่่� ง มีี ก ว่่ า 500 หอ เพื่่� อ ขอความร่่วมมืือ
วางมาตรการในการช่่วยเหลืือนิิสิตที่่
ิ พั� กั อาศััยหอพัักและได้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์ โ รคไวรัั ส COVID-19 ซึ่่� ง หอพัั ก เกืือบทุุ ก หอ
ยิินดีีออกมาตรการการช่่วยเหลืือ ดัังนี้้�
- การลดค่่าหอพััก10-20%
- ฟรีีอิินเทอร์์เน็็ต
- ฟรีีค่่าน้ำำ��
- ไม่่หัักค่่าจองหอพััก กรณีีที่่�ได้้เข้้ามาพัักตามสััญญา
- การให้้เลื่่อ� นการเข้้าพัักจนกว่่าสถานการณ์์จะคสี่่�คลายโดยไม่่เสีียค่่า
เช่่าในระหว่่างนี้้�
ทั้้�งนี้้� มาตรการดัังกล่่าวจะมีีรายละเอีียดแตกต่่างกัันไปตามแต่่ละ
หอพััก นิิสิิตสามารถสอบถามรายละเอีียดหอพัักที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ได้้ที่่� หน่่วยหอพััก กองพััฒนาคุุณภาพนิิสิติ และนิิสิตพิ
ิ กิ าร มหาวิิทยาลััย
พะเยา โทรศััพท์์ 054-466-666 ต่่อ 6274 -6279 หรืือสอบถาม
โดยตรงที่่�หอพัักของตนเอง

ปฏิิบััติิงานของบุุคลากร และมาตรการควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิ ด -19
โดยขอความร่่วมมืือบุุคลากรและนิิสิติ สแกน QR Code ผ่่านระบบ “มพ.ชนะ”
ทุุกครั้้�ง ก่่อนเข้้าและออกพื้้�นที่่� เพื่่อ� เป็็นฐานข้้อมููลในการตรวจเช็็คการ
เข้้า-ออก มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งได้้กำำ�หนดจุุดคััดกรองก่่อนเข้้า-ออก
มหาวิิทยาลััย และอาคารต่่างๆ ดัังนี้้�
1. จุุดคััดกรองก่่อน เข้้า -ออก มหาวิิทยาลััย
- จุุ ด คัั ด กรอง : หน้้ า คณะสถาปัั ต ยกรรมศาสตร์์ แ ละ
ศิิลปกรรมศาสตร์์
- จุุดคััดกรอง : ซุ้้�มประตููศรีีโคมคำำ�
2. จุุดคััดกรองก่่อน เข้้า-ออกอาคาร ทุุกอาคารและทุุกคณะ
นัับเป็็นการเริ่่�มใช้้มาตรการคุุมเข้้มเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับนิิสิิต
บุุคลากรและประชาชนทั่่�วไปที่่�เข้้ามาในพื้้�นที่่�ในช่่วงที่่�มีีการผ่่อนปรน
และเพื่่� อ รองรัั บ การเปิิ ด ภาคเรีี ย น โดยได้้ เ ริ่่� ม ปฏิิ บัั ติิ ตั้้� ง แต่่ วัั นที่่� 1
มิิถุุนายน 2563 เป็็นต้้นไป
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มพ.
ชนะ
ระบบสำำหรัั บ ให้้ นิิ สิิ ต บุุ ค ลากร และบุุ ค คล
ภายนอก สแกนเพื่่�อเช็็คอิินเข้้าอาคารหรืือ
สถานที่่� หรืือ เช็็คเอาท์์ออกจากอาคารหรืือ
สถานที่่� และประเมิินสุุขลัักษณะ
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
https://chana.up.ac.th
20

โดยอุุณหภููมิิร่่างกายต้้อง

ความเป็็นสากล

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 climate 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.
2.
3.
4.
5.

SDG 4 Quality Education: 8th place in Thailand and ranks in 301-400 of globally.
SDG 9 industry, innovation, and infrastructure: 8th place in Thailand and ranks in 301-400 of globally.
SDG 11 sustainable cities and communities: 9th place in Thailand and ranks in 301-400 of globally.
SDG 17 Partnerships for the goals: 11th place in Thailand and ranks in 401-600 of globally and SDG.
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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