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สารจากอธิิการบดี

รศ.ดร.สุภักร  พงศบางโพธิิ์
อธิิการบดีมหาวิทยุาลััยุพะเยุา

 มหาวทิยาลยัพะเยามกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดด

ด้วยผู้บริหารชุดแรกที่มีประสบการณ์สูงในการบริหาร

มหาวิทยาลัย เสมือนได้ปลูกต้นไม้ท่ีมีรากและลำาต้นท่ีแข็็งแรง

ระยะเวลาต่อจากนี�ไปคืือเวลาผลิดอก ออกใบให้สวยงาม

รวมถงึการบำารงุรกัษารากและลำาต้นให้แข็ง็แกร่งเป็นฐาน

ที่สำาคืัญข็องดอกใบต่อไป มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาต ิ

ผลติบณัฑติทีม่คีืณุภาพ เป็นทีย่อมรบัข็องสงัคืมมงีานวจิยั

และนวัตกรรมที่นำาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคืม

อย่างเป็นรปูธรรม รกัษาและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมท้องถิน่

ร่วมมือและมีเคืรือข็่ายกับองคื์กรภาคืรัฐและเอกชน

ทั�งในประเทศและต่างประเทศ  ช�ีนำาและสร้างสรรค์ืปัญญา

เพื่อคืวามเข็้มแข็็งและคืวามยั่งยืนข็องชุมชนและสังคืม

มบีุคืลากรที่มคีืุณภาพ การมรีะบบประกันคืุณภาพ มกีาร

บรหิารจดัการด้วยหลกัธรรมาภบิาล ประเมนิและตรวจสอบ

ได้ในทุกพันธกจิ
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รอบรั�ว มพ.

 แผนยุุทธิศาสติร์การพัฒนามหาวิทยุาลััยุพะเยุา ประจำาปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2565 จัดทำาขึ็�นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารและการดำาเนินงานข็อง

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ขั็บเคืล่ือนและดำาเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ

ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์อย่างหลากหลายด้าน และได้ตั�งเป้าหมายเพ่ือดำาเนินการให้สำาเร็จ

บรรลุวัตถุประสงค์ื ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี�

 (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคืนและเสริมสร้างศักยภาพคืน

 (2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำาทางด้านวิชาการ

 (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคืม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน

 (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคืวามเป็นสากลหรอืนานาชาติ

 (6) ยุทธศาสตร์การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้้พัันธกิิจหลััก

ข็องการเป็นสถาบัันอุดมศึึกษาสร้้างคืวามเข้้็มแข็็็งให้้กัับชุมชนซึ่ึ่งมีการดำาเนินงานดังนี�

การเตรียมคนและเสริมสร้างศัักยภาพคน
 มหิาวิทยาลัยพะเยาใหิ้คุวามสำาคัุญกับการพัฒิน์ากำาลังคุน์ ผ่าน์ปัจัจััยท�ีเกี�ยวข้้อง

อย่างเป็น์ระบบ พัฒิน์าหิลักสูติรใหิ้ทัน์สมัย ติอบสน์องติ่อคุวามติ้องการข้องผู้เรียน์และผู้ใชี่้ 

บัณฑิิติจััดการเรียน์การสอน์ลักษณะบูรณาการระดับปริญญาติรีคูุ่ 2 ปริญญา เพ่�อพัฒิน์าผู้เรียน์

ให้ิมีคุวามรู้และทักษะที�หิลากหิลาย และส่งเสริมสมรรถน์ะใน์การทำางาน์ และมีการจััดการศึกษา

ระดับปริญญาติรีคุวบปริญญาโท เพ่�อผลิติผู้เรียน์ที�มีทักษะคุวามสามารถเฉพาะด้าน์อย่างลึกซึึ้�ง

มีการบูรณาการศาสติร์เพ่�อเสริมสร้างคุวามเป็น์คุน์ที�สมบูรณ์ สามารถปรับตัิวและแข่้งขั้น์ใน์สังคุม

ที�มีการเปลี�ยน์แปลงได้ โดยน์ำากระบวน์การ “Design Thinking” มาใชี่้ใน์การพัฒิน์า Soft Skills 

ข้องนิ์สิติทุกคุน์ จััดการเรียน์การสอน์คุวบคูุ่กับการพัฒิน์าชุี่มชี่น์และสังคุม เน์้น์การสร้าง

ประสบการณ์จัริงผ่าน์การฝ่กึทักษะใน์สถาน์ประกอบการ ทั�งใน์รูปการฝ่กึงาน์สหิกิจัศึกษา
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 น์อกจัากนี์�มีการจััดหิลักสูติรที�มีลักษณะร่วมผลิติ

ระหิว่างมหิาวิทยาลัยและสถาน์ประกอบการผ่าน์กระบวน์การ

เรียน์รู้แบบ Cooperative and Work Integrated Education 

(CWIE) เพ่�อผลิติบัณฑิิติพร้อมใช้ี่ ที�มีสมรรถน์ะติรงติามคุวาม

ต้ิองการข้องน์ายจ้ัาง พัฒิน์าคุณาจัารย์ข้องมหิาวิทยาลัยให้ิได้

มาติรฐิาน์อาจัารย์ม่ออาชีี่พ ผ่าน์ระบบ UP-Professional 

Standard Framework (UP-PS) เพ่�อให้ิมั�น์ใจัได้ว่าบัณฑิิติทุกคุน์

มีคุุณภาพจัากการจััดการเรียน์การสอน์ข้องอาจัารย์

มหิาวิทยาลัยพะเยา ติลอดจัน์การจััดการเรียน์การสอน์เพ�่อ

พัฒิน์าทักษะคุน์วัยทำางาน์ (Reskill - Upskill) การเรียน์เพ�่อ

สร้างอาชี่ีพด้วยคุอร์สสั�น์ๆ และเรียน์สะสมเพ่�อเปลี�ยน์เป็น์

ใบปริญญาได้ใน์อน์าคุติ
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 มหิาวิทยาลัยพะเยาพัฒิน์าโคุรงสร้างเพ่�อการพัฒิน์า

ผลงาน์สู่ภาคุอุติสาหิกรรมด้วยการจััดตัิ�ง สถาบัน์น์วัติกรรมและ

ถ่ายทอดเทคุโน์โลยี เพ่�อดำาเนิ์น์การติามห่ิวงโซ่ึ้ข้องการพัฒิน์า

น์วัติกรรมเชิี่งพาณิชี่ย์และการบริการวิชี่าการเพ่�อสังคุมแบบ

คุรบวงจัร ด้วยกระบวน์การต่ิอยอดงาน์วจัิัยสู่ทรัพย์สิน์ทางปัญญา

และการพัฒิน์าต้ิน์แบบผลิติภัณฑ์ิจัากงาน์วิจััย การพัฒิน์า

แน์วคิุดธุรกิจัน์วัติกรรม การสร้าง Startup สนั์บสนุ์น์การเช่ี่�อมโยง

ระหิว่างมหิาวิทยาลัย ภาคุอุติสาหิกรรมและชุี่มชี่น์ การถา่ยทอด

องคุค์ุวามรูที้�ยกระดบัและพัฒิน์าคุุณภาพข้องวสิาหิกจิัอยา่งเปน็์

ระบบ รวมทั�งใชี่้กระบวน์การ 1 คุณะ 1 สัญลักษณ์คุวามสำาเร็จั

การสร้างงานวิจัุยและนวัตกรรม
และการเป็นผูู้้นำาทางด้านวิชาการ

(1 Product 1 Signature) เพ�่อพัฒิน์าผลิติภัณฑิ์หิร่อรูปแบบ

การพัฒิน์าชุี่มชี่น์ พัฒิน์าเศรษฐิกิจัฐิาน์ราก ยกระดับชุี่มชี่น์

สู่ผู้ประกอบการ เช่ี่น์ การเพิ�มประสิทธิภาพ การผลิติโคุขุ้น์

ดอกคุำาใต้ิ การพัฒิน์าลิ�น์จีั�เกรดพรีเมียม ข้้าวอิน์ทรีย์หิอมน์กยูง

โมเดลเศรษฐิกิจัชุี่มชี่น์สีเขี้ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ�น์ การยก

ระดับน์วัติกรรมและเพิ�มมูลคุ่าสิน์คุ้าท้องถิ�น์จัังหิวัดพะเยา

เช่ี่น์ การแปรรูปข้้าวกระเทียม งาดำา งาขี้�ม้อน์ และปลานิ์ล เป็น์ต้ิน์

การบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศั
 มหิาวิทยาลัยได้บูรณาการการวิจััยทางวิทยาศาสติร์

เช่ี่�อมโยงด้าน์เศรษฐิกิจั สังคุม ศิลปะและวัฒิน์ธรรม จึังไดจั้ัดตัิ�ง

ศูน์ย์การเรียน์รู้น์กยูงไทย (Green Peafowl Learning Center) 

เพ่�อเป็น์พ่�น์ที�ศึกษาอน์รัุกษ์น์กยูงไทยและผน่์ปา่ สู่การพฒัิน์าการ

ท่องเที�ยวที�ยั�งยน่์ และผลักดัน์ให้ิเป็น์ต้ิน์แบบการอนุ์รักษ์น์กยูงไทย

สู่สากล น์อกจัากนี์�ยังเปิดพ่�น์ที�เพ่�อการถ่ายทอดเทคุโน์โลยี 

ฝ่กึประสบการณ์ และศึกษาดูงาน์ด้าน์พัน์ธ์ุพ่ชี่และเกษติรกรรม

การปศุสัติว์ การแปรรูปและผลิติภัณฑ์ิและการประมง แก่นิ์สิติ

บุคุลากรทั�งภายใน์และภายน์อก รวมทั�งชุี่มชี่น์ที�สน์ใจัได้เข้้ามา
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ศึกษาและเรียน์รู้ มหิาวิทยาลัยได้เผยแพร่และถ่ายทอดสู่ชุี่มชี่น์

ติามหิลักการ outside-in และ inside-out เพ�่อสร้างผลกระทบ

เชิี่งบวก ทั�งด้าน์เศรษฐิกิจั สังคุมและพัฒิน์าคุุณภาพชีี่วิติ

และคุวามเป็น์อยู่ข้องชุี่มชี่น์อย่างยั�งย่น์ (Sustainable Life) 

น์อกจัากนี์� มหิาวทิยาลัยได้ดำาเนิ์น์โคุรงการอนุ์รักษ์พัน์ธุกรรมพ่ชี่

อัน์เน่์�องมาจัากพระราชี่ดำาริสมเด็จัพระเทพรัติน์ราชี่สุดา ฯ 

สยามบรมราชี่กุมารี (อพ.สธ.) เป็น์ระยะเวลาติ่อเน์�่องมากว่า 

12 ปี เพ�่อปกป้อง ฟ้ื้�น์ฟูื้ และส่งเสริมการใชี่้ประโยชี่น์์จัากระบบ

นิ์เวศทางบก ที�จัะสามารถข้ยายผลสู่การพัฒิน์าที�ยั�งย่น์ต่ิอไป

 มหิาวิทยาลัยพะเยายังใหิ้คุวามสำาคัุญกับการอนุ์รักษ์ 

ฟื้้�น์ฟูื้ พัฒิน์าภูมิปัญญาท้องถิ�น์ศิลปะและวัฒิน์ธรรมใหิ้ยั�งย่น์ 

เช่ี่น์ การส่งเสริมประเพณีติาน์ข้้าวใหิม่ใส่บาติรหิลวง แห่ิข้้าวใหิม่

ข้้าวทิพย์ทางน์ำ�ากว๊าน์พะเยา ซึึ้�งเป็น์การเช่ี่�อมโยงพ่�น์ที�ศักด์ิสิทธ์ิ

ข้องจัังหิวัดพะเยากับประเพณีอัน์เป็น์อัติลักษณ์ข้องเม่องพะเยา

การพัฒิน์าเศรษฐิกิจัสร้างสรรค์ุแก่ชุี่มชี่น์ใน์พ่�น์ที�ด้วยศิลปะและ

วัฒิน์ธรรมเพ่�อยกระดับชุี่มชี่น์ใน์พ่�น์ที�สู่วิสาหิกิจัชุี่มชี่น์ด้าน์

วัฒิน์ธรรม (Cultural Enterprise) ภายใติ้ปรัชี่ญาเศรษฐิกิจั

พอเพียงและคุวามเป็น์ไทย เชี่่น์ ผ้าทอไทล่�อที�น์ำามาติกแติ่ง

เป็น์ชุี่ดคุรุยข้องมหิาวิทยาลัย ผ้าทอพ่�น์เม่องที�ได้รับการพัฒิน์า

ติ่อยอดเป็น์ผ้าคุล้องคุอ การพัฒิน์าโบราณสถาน์เวียงลอ 

อำาเภอจุัน์ เพ�่อใหิ้เป็น์แหิล่งท่องเที�ยวเชิี่งวัฒิน์ธรรมเช่ี่�อมโยง

เร�่องราวทางประวัติิศาสติร์ข้องจัังหิวัดพะเยาการเสริมสร้างและส่งเสริม
การทำานุบำารุงศิัลปะและวัฒนธ์รรม
ให้ย่ังยืน
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Green
and Clean
University

 มหิาวทิยาลัยพะเยาได้ลงน์ามคุวามร่วมม่อ เพ่�อเป็น์หุิน้์ส่วน์คุวามร่วมมอ่

ทั�งภายใน์และภายน์อกมหิาวิทยาลัย อัน์จัะน์ำาไปสู่คุวามยั�งย่น์เพ่�อคุน์รุ่น์ต่ิอไป

อย่างแท้จัริง รวมถึงสนั์บสนุ์น์การให้ิคุวามรู้การให้ิบริการและการใช้ี่เทคุโน์โลยี

เพ่�อการอนุ์รักษ์พลังงาน์และสิ�งแวดล้อม เชี่่น์ การใหิ้บริการรถเมล์สาธารณะ

แก๊ส NGV สำาหิรับบุคุลากร นิ์สิติและบคุุลากรทั�วไปใน์มหิาวทิยาลยั มหิาวทิยาลยั

พะเยาได้ลงน์ามคุวามร่วมม่อกับการไฟื้ฟ้ื้าส่วน์ภูมิภาคุเพ่�อสนั์บสนุ์น์การบริหิาร

จััดการไฟื้ฟื้้าและผลิติไฟื้ฟื้้าด้วยพลังงาน์แสงอาทิติย์บน์หิลังคุา (Solar Rooftop) 

เพ่�อลดคุ่าใชี่้จั่ายด้าน์พลังงาน์ใน์มหิาวิทยาลัย และพร้อมขั้บเคุล่�อน์การทำางาน์

ให้ิโคุรงการนี์�สำาเร็จั อีกทั�งมหิาวทิยาลัยพะเยา ไดจั้ัดโคุรงการพฒัิน์าภาษาองักฤษ

สำาหิรับน์สิิติ บุคุลากรสายวิชี่าการและสายสนั์บสนุ์น์ เพ่�อยกระดับมาติรฐิาน์ภาษา

อังกฤษสำาหิรับบุคุลากรและนิ์สิติ ใหิมี้คุวามรู้ คุวามสามารถใน์การใช้ี่ภาษาอังกฤษ

โดยสนั์บสนุ์น์ใหิ้ทุน์การศึกษาแก่บุคุลากรและนิ์สิติที�ผ่าน์การสอบคัุดเล่อก 

เข้้ารับการอบรม ณ สถาบัน์ Southbourne School of English เม่อง Bournemouth 

ประเทศอังกฤษ เป็น์โคุรงการที�มหิาวิทยาลัยพะเยาให้ิคุวามสำาคัุญและดำาเนิ์น์การ

จััดมาอย่างต่ิอเน่์�องตัิ�งแติ่ปีการศึกษา 2556 จัน์ถึงปัจัจุับัน์

การเสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นสากลหรือนานาชาติ
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การบริหารท่ีมีประสิทธิ์ภาพและโปร่งใส
 มหิาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเจัติน์ารมณ์ใน์การบริหิารงาน์ติาม

หิลักธรรมาภิบาลว่า มหิาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็น์องคุ์กรธรรมาภิบาล

และคุวามโปร่งใส ติามกลไกการติรวจัสอบ การประเมนิ์คุุณธรรมและคุวามโปร่งใส

ใน์การดำาเน์นิ์งาน์ข้องหิน์ว่ยงาน์ภาคุรฐัิ ฉะนั์�น์ คุณะผู้บรหิิารมหิาวทิยาลยัพะเยา

จึังมีเจัติจัำาน์งสุจัริติใน์การบริหิารงาน์ติามหิลักธรรมาภิบาล โดยบริหิารงาน์

ติามพัน์ธกิจัข้องมหิาวิทยาลัยด้วยคุวามเป็น์ธรรม ชี่�่อสัติย์ สุจัริติ โปร่งใส และ

มีประสทิธิภาพ สอดคุลอ้งกบัมาติรฐิาน์ใน์การปฏิบิติัิงาน์ติามหิลกัธรรมาภบิาล

และเท่าทัน์ต่ิอพลวัติข้องการเปลี�ยน์แปลง รวมทั�งเปิดเผยข้้อมูลติอ่สาธารณชี่น์

ซึ้�ึงสาธารณชี่น์สามารถรับทราบข้้อมูล เข้้าถึงข้้อมูลข้่าวสาร และสามารถ

ติรวจัสอบผลการดำาเนิ์น์งาน์ข้องมหิาวิทยาลัยได้ มหิาวิทยาลัยพร้อมแสดง

คุวามรับผิดชี่อบ หิากการปฏิิบัติิงาน์ข้องมหิาวิทยาลัยพะเยาส่งผลกระทบ

และเกิดคุวามเสียหิายติ่อสาธารณชี่น์ รวมทั�งติ่อติ้าน์การทุจัริติคุอร์รัปชัี่�น์

 ทุกรูปแบบ ติลอดจัน์ร่วมกัน์สร้างวัฒิน์ธรรมใหิ้เกิดข้ึ�น์ใน์องคุ์กรเพ�่อยึดถ่อ

เป็น์แน์วปฏิิบัติิอย่างเคุร่งคุรัดโดยทั�วกัน์



10

 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 St ra tegy for  s t rengthen ing and deve lop ing 
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.

UP internationalization
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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.

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.
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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.

a strategy for effeCtive and 
transParent management.
 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.



14

จับกระแส

 จัากการเกิดสถาน์การณ์การแพร่ระบาด

ข้องเช่ี่�อไวรัสโคุโรน์าสายพัน์ธุ์ใหิม่ 2019 หิร่อ 

COVID-19 ทำาให้ิประชี่าชี่น์ทั�วประเทศเกิดคุวามวิติก

กังวล ซึึ้�งทำาให้ิส่งผลกระทบ ทั�งใน์ด้าน์การปรับตัิว

ใน์การใ ช้ี่ ชีี่ วิติประจัำา วัน์  สำาหิ รับภายใน์ รั� ว

มหิาวิทยาลัยพะเยา บุคุลากร นิ์สิติ และนั์กเรียน์ 

ติ้องปรับตัิวอย่างกะทัน์หัิน์ ใน์เร�่องระบบการเรียน์

การสอน์ ระบบการทำางาน์ รวมถึงด้าน์อ่�น์ ๆ  เช่ี่น์กัน์

มหิาวิทยาลัยจัึงได้จััดทำาข้้อมูลการประชี่าสัมพัน์ธ์

ที�มีประโยชี่น์์ใน์ด้าน์ต่ิาง ๆ มาติรการรวมถึงการให้ิ

กำาลังใจั เผยแพร่ เพ�่อให้ิพวกเราชี่าวมหิาวิทยาลัย

พะเยาผ่าน์วิกฤตินี์�ไปด้วยกัน์อย่างปลอดภัย

 มหิาวิทยาลัยมีน์โยบายและการวางแผน์

เพ่�อช่ี่วยเหิล่อผู้ที�ได้รับผลกระทบจัากการแพร่

ระบาดข้องโรคุติิดเช่ี่�อไวรสัโคุโรน์า 2019 โดยจััดทำา

เป็น์มาติรการ ติามช่ี่วงเวลาที�ได้รับผลกระทบ เริ�มจัาก

การจััดพ่�น์ที� จุัดติรวจั คัุดกรอง เส้น์ทางการเข้้า-ออก

ข้องบุคุลากรและนิ์สิติ ตัิ�งเจัลแอลกอฮอลล์ล้างม่อ

ทุกอาคุาร จััดการเรียน์การสอน์ภาคุฤดูร้อน์แบบ

ออน์ไลน์์เต็ิมรูปแบบ รวมถึงจััดสรรงบประมาณให้ิ

คุวามชี่่วยเหิล่อน์ิสิติ การจััดหิา Sim Card ใหิ้น์ิสิติ

ที�ไม่สามารถเข้้าถึงอิน์เติอร์เน์็ติใชี่้ใน์การเรียน์

ออน์ไลน์ไ์ด ้และลดคุา่เทอม 10 % ใหิกั้บนิ์สิติทุกคุน์

เป็น์ต้ิน์ น์อกจัากน์�ี ได้เติรียมคุวามพร้อมด้าน์อาคุาร

สถาน์ที� บุคุลากรฝ่่ายการแพทย์และพยาบาล ให้ิมี

คุวามพร้อมใน์การรบัผู้ป่วยที�ติิดเช่ี่�อ ณ ศูน์ย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหิาวิทยาลัยพะเยา คัุดกรอง 

เฝ้่าระวัง ดูแลรักษา ติิดติามและสอบสวน์โรคุ และ

ปัจัจุับัน์ได้แต่ิงตัิ�งคุณะกรรมการบริหิารและกำากับ

การดำาเน์ิน์การใน์สถาน์การณ์การแพร่ระบาดข้อง

โรคุติิดเชี่�่อไวรัสโคุโรน์า 2019 (COVID-19) การให้ิ

คุวามชี่ว่ยเหิล่อน์สิิติ บุคุลากร และประชี่าชี่น์ ดำาเน์นิ์

การมาอยา่งติอ่เน์�่อง ซึึ้�งมหิาวทิยาลยัมคีุวามเติรยีม

คุวามพร้อม เพ�่อรับมอ่ต่ิอสถาน์การณ์ที�อาจัจัะเกดิขึ้�น์

ใน์อน์าคุติ ทั�งระยะสั�น์และระยะยาวต่ิอไป
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ลัดค่าเทอม 10% ให้นิสิตทุกคน

คืนค่าจองหอพักภัายุใน
ให้นิสิตท่ีจุองและจุ่ายเงิน
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จัดท�าสเปรยุ์แอลักอฮอลั์
เพื่อใช่้ป้องกันเช่ื�อไวรัส โควิด-19
 รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  เสาแก้ว 

คุณบดคีุณะเภสชัี่ศาสติร์ น์ำา คุณาจัารย์ 

เจ้ัาหิน้์าที�และน์สิติิ ร่วมกบั ศนู์ย์ปฏิบิตัิกิาร

มหิาวิทยาลัยพะเยาจัิติอาสา UPSR 

จััดทำาสเปรย ์แอลกอฮอล์ ปริมาณ 

84,000 ซึ้ซีึ้ ีแบ่งบรรจัุใน์ข้วด 500 ซึ้ซีึ้ ี

เพ่�อน์ำาไปใชี่้ภายใน์มหิาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่�อป้องกัน์และลดการแพร่กระจัาย

เชี่�่อโรคุ โดยเฉพาะไวรัสโคุวดิ-19

ฉีดพ่นสเปรยุ์แอลักอฮอลั์
ท�าความสะอาดรถโดยุสาร
สวัสดิการ
 ดร.วุฒิิชี่ัย  ไชี่ยริน์คุำา รอง

อธกิารบดฝ่ี่ายคุุณภาพน์สิติิ น์ำาร่องชี่วน์ 

กลุ่มน์สิติิจัติิอาสา น์สิติิทนุ์จัติิอาสา และ 

บุคุลากรกองกิจัการน์ิสิติ จัำาน์วน์กว่า 

70 คุน์ ทำาคุวามสะอาดรถโดยสาร

สวัสดิการข้องมหิาวิทยาลัยพะเยา เช่ี่น์ 

การเช็ี่ดเบาะด้วยน์ำ�ายาฆ่่าเช่ี่�อ และฉีดพ่น์

สเปรย์แอลกอฮอล์ติามจุัดเสี�ยงติ่าง ๆ 

ที�มีโอกาสเป็น์แหิล่งสัมผัสโรคุ พร้อม

เน์้น์ยำ�าเร่�องการทำาคุวามสะอาดรถ

โดยสารสวัสดิการแก่พนั์กงาน์ขั้บรถ 

และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำาหิรับพ่น์

ฆ่ ่าเชี่�่อใหิ ้จัำาน์วน์หินึ์�งเพ่�อทำาคุวาม

สะอาดทุกวัน์

กิจกรรมเติรียุมแอลักอฮอลั์
แลัะการเย็ุบหน้ากากผ้าป้องกัน 
โควิด-19
 มหิาวิทยาลัยพะเยา รว่มมอ่กับ

เทศบาลเมอ่งพะเยา น์ำาโดย รศ.ดร.สภุกร

พงศบางโพธ์ิ อธิการบดีมหิาวิทยาลัย

พะเยา พร้อมด้วยน์างสาวจุัฬาสินี์  

โรจัน์คุุณกำาจัร น์ายกเทศมน์ติรีเม่อง

พะเยา คุณะผู้บริหิาร คุณาจัารย์ นิ์สิติ 

และประชี่าชี่น์ จััดกิจักรรมเติรียม

แอลกอฮอล์สำาหิรับล้างม่อ กิจักรรม

สาธิติและทดสอบการล้างม่อ และการ

เ ย็บหิน้์ากากผ้า เ พ่�อใ ห้ิ ผู้ เ ข้้า ร่วม

กิจักรรมสามารถน์ำาไปใช้ี่ใน์ชีี่วิติประจัำาวัน์

และเผยแพรคุ่วามรู้ที�ไดรั้บแกคุ่รอบคุรวั

เพ่�อน์ร่วมงาน์ และชุี่มชี่น์ เพ�่อร่วมกัน์

ป้องกัน์การระบาดข้องโรคุติิดเช่ี่�อไวรัส

โคุวิด-19

มพ. สู้ภััยุโควิด-19

มพ. สู้ภัยโควิด-19
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อบรมจัดการเรียุนการสอนแบบออนไลัน์
 คุณะศิลปศาสติร์ จััดโคุรงการสร้างคุวามรู้คุวามเข้้าใจัใน์การจััดการเรียน์

การสอน์แบบออน์ไลน์์ เพ่�อใหิ้คุณาจัารย์และน์สิติิ สามารถดำาเน์นิ์การเรยีน์การสอน์

ภาคุฤดูร้อน์ ปีการศกึษา 2563 ได้อย่างปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ ติามมาติรการ

การป้องกัน์การแพร่ระบาดข้องไวรัสโคุโรน์า (COVID-19) โดยได้รับเกียรติิจัาก 

ผศ.ดร.พรเทพ  โรจัน์วสุ คุณบดีคุณะเทคุโน์โลยีสารสน์เทศและการส่�อสาร (ICT) 

อาจัารย์สุวชิี่ยะ  รัติติะรมย์ รองคุณบดฝี่่ายวิชี่าการและประกัน์คุุณภาพ (ICT) และ

คุุณวริน์ทร  ซึ้อกหิอม น์ักวิชี่าการคุอมพวิเติอร์ (ICT) เป็น์วทิยากร

ลังพื�นที่เส้นทางจุดคัดกรอง COVID-19 รวมถึง
เส้นทางการเข้า – ออกมหาวิทยุาลััยุ
 รศ .ดร . สุภกร   พงศบาง โพ ธ์ิ  อ ธิการบ ดี

มหิาวิทยาลัยพะเยา และทีมผู้บริหิารได้ลงพ่�น์ที�เส้น์ทาง

จุัดคัุดกรอง COVID-19 และเส้น์ทางการเข้้า - ออก ข้อง

บุคุลากรและนิ์สิติ ที�เข้้าไปปฏิิบัติิงาน์ใน์มหิาวิทยาลัยพะเยา

ทั� ง นี์�คุณะผู้บริหิารได้มอบเคุร�่องด�่มใหิ้ กับพนั์กงาน์

รักษาคุวามปลอดภยัทุกจุัดและเจ้ัาหิน้์าที�ที�ปฏิิบัติิงาน์ดบัไฟื้ป่า 

เพ่�อเป็น์ข้วัญและกำาลังใจัใน์การปฏิิบัติิงาน์ติ่อไป

Workshop ท�าหน้ากากอนามัยุ
ให้กับบุคลัากร แลัะแม่บ้าน
 คุณะวทิยาศาสติร์ได้จััดกจิักรรมเพ่�อสร้างมาติรการ

เฝ่้าระวังป้องกัน์ ติามแน์วทางกระทรวงสาธารณสุข้ และ

เพ่�อป้องกัน์การแพร่เชี่�่อโรคุโคุวิด-19 โดยจััด Workshop 

ทำาหิน์้ากากอน์ามยั ใหิ้กบับคุุลากร และแม่บ้าน์ภายใน์คุณะ 

โดยอาจัารย์ปรยีาชี่น์ก  เกษสุววรณ รองคุณบดฝ่ี่ายบรูณาการ

พัน์ธกจิั วิจััยและบรกิารวิชี่าการ เป็น์วทิยากรฝ่ึกสอน์
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คัดกรองผู้ป่วยุติิดเช่ื�อไวรัส
COVID-19
 ศูน์ย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหิาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็น์ส่วน์หิน์ึ�ง

ข้องการใหิ้บริการคุัดกรองและดูแล

รกัษาผูป่้วยติดิเชี่�่อไวรสัโคุโรน์าสายพนั์ธุ์

ใหิม่ 2019 (COVID-19) ใน์จังัหิวดัพะเยา 

พร้อมระดมกำาลังบุคุลากรใน์หิน์่วยงาน์ 

ประดิษฐิ์อุปกรณ์ด้าน์การป้องกัน์การ

ติดิเชี่�่อและการชี่่วยเหิลอ่คุน์ไข้้เบ�่องติ้น์

วิศวะ มพ. ส่งมอบห้องแยุก
การติดิเช่ื�อทางอากาศความดนัลับ
ให้โรงพยุาบาลัพะเยุา
 คุณะวศิวกรรมศาสติร์ ได้ส่งมอบ

ห้ิองแยกการติดิเชี่�่อทางอากาศคุวามดนั์ลบ 

(Airborne Inflection Isolation Room หิรอ่ 

AIIR) ใหิ้กับบุคุลากรทางการแพทย์ข้อง

โรงพยาบาลพะเยา โดยติิดติั�งบริเวณ

ติึกอุบัติิเหิตุิ-ฉุกเฉิน์ เพ่�อเติรียมคุวาม

พร้อมรองรบัผูป่้วยจัากการติิดเชี่�่อไวรสั 

COVID-19

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทยุ์ 
จาก วิทยุาลััยุป้องกันราช่
อาณาจักร (หมู่วัว วปอ. 59)
 อธิการบดีมหิาวิทยาลัยพะเยา 

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รับมอบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์จัาก วิทยาลัย

ป้องกัน์ราชี่อาณาจัักร (หิมู่วัว วปอ.59) 

โดย รองผู้บัญชี่าการติำารวจัแหิ่งชี่าติิ 

พลติำารวจัเอก สุชี่าติิ  ธีระสวัสด์ิ ไดม้อบ

ชุี่ดกาวน์์ หิน้์ากากอน์ามัย เจัลแอลกอฮอร์

แบบหิลอด และแบบข้วด เพ�่อส่งติ่อ

ให้ิกับศูน์ย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหิาวิทยาลัยพะเยา ใน์การเติรียมคุวาม

พร้อมใช้ี่งาน์โรงพยาบาลสน์าม สำาหิรับ

บริการประชี่าชี่น์ และรองรับผู้ป่วย

ใน์สถาน์การณวิ์กฤติการแพรร่ะบาดข้อง

โรคุติิดเช่ี่�อไวรัสโคุโรน์า 2019 (COVID-19) 

อีกทั�งยังมอบข้้าวสารเพ�่อชี่่วยเหิล่อ

นิ์สิติกัมพูชี่าที�ไม่สามารถเดิน์ทางกลับ

ภู มิลำา เน์าได้  เ น่์� องจัากมาติรการ

การป้องกัน์ข้องรัฐิบาล  
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ม.พะเยุา ร่วมกับ สวทช่.ภัาคเหนือ ผลัิติ Aerosol Box กลั่องป้องกัน
เช่ื�อฟุ้งกระจายุ 
   มหิาวิทยาลัยพะเยา ร่วมม่อกับ สำาน์ักงาน์พัฒิน์าวิทยาศาสติร์และ

เทคุโน์โลยแีหิ่งชี่าติ ิ(สวทชี่.) ภาคุเหิน์อ่ และ FABLAB-CMU (มหิาวทิยาลัยเชี่ยีงใหิม่) 

ผลิติกล่องป้องกัน์เชี่�่อกระจัายแบบสอดท่อ โดยใชี่้ FABLAB ข้องโรงเรียน์สาธิติ

มหิาวิทยาลัยพะเยา ใน์การสร้างเคุร่�องม่อแพทย์ป้องกัน์การฟืุ้้งข้องเชี่�่อ Covid-19 

เพ่�อมอบใหิ้กับโรงพยาบาลพะเยา 

มอบ “ข้าวหอมมะลัิ” ช่่วยุเหลัือประช่าช่น
ที่ได้รับผลักระทบ COVID-19
 มหิาวิทยาลัยพะเยา มอบข้้าวหิอมมะลิ จัำาน์วน์ 

300 กโิลกรัม ท�ีได้จัาก โคุรงการวจิััยมหิาวทิยาลัยพะเยา : 

กลไกข้ับเคุล่�อน์เศรษฐิกิจัฐิาน์รากด้วยภูมิปัญญาท้องถ�ิน์ 

ใหิ้กับสำานั์กงาน์เทศบาลเม่องพะเยา โดยน์างสาวจุัฬาสิน์ ี

โรจัน์คุณุกำาจัร น์ายกเทศมน์ติรเีมอ่งพะเยา เป็น์ติวัแทน์รบัมอบ 

เพ่�อให้ิเทศบาลเมอ่งพะเยา ได้บรรจัลุงถงุยงัชี่พีน์ำาไปช่ี่วยเหิลอ่

ประชี่าชี่น์จัังหิวัดพะเยา ที�ได้รับผลกระทบจัากสถาน์การณ์

การแพร่ระบาดโรคุติดิเชี่�่อไวรัสโคุโรน์า 2019 (COVID-19)

เปิดออนไลัน์ ศูนยุ์ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภัาพจิติ
กับนักจิติวิทยุา
 มหิาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูน์ย์ใหิ้คุำาปรึกษาใหิ้กับ

น์สิติิ และบคุุลากร ที�มปัีญหิาและกำาลังหิาแน์วทางหิรอ่วธิกีาร

จัดัการปัญหิา ทั�งใน์เร่�องข้องคุรอบคุรวั การเรยีน์ หิรอ่ ภาวะ

ซึ้มึเศร้า โดยผูเ้ชี่ี�ยวชี่าญทางด้าน์จัติิวทิยา หิรอ่ (น์กัจัติิวทิยา) 

สำาหิรับใน์ช่ี่วงที�ประเทศไทยกำาลังประสบปัญหิาการแพร่

ระบาดข้องเช่ี่�อไวรัสโคุโรน์า 2019 หิร่อ COVID-19 

ทำาใหิ้หิลายคุน์เกิดภาวะเคุรียดและส่งผลติ่อสภาพจิัติใจั 

ศูน์ย์ให้ิคุำาปรกึษามหิาวทิยาลัยพะเยา เป็น์ศูน์ย์เพ่�อให้ิบรกิาร

บุคุลากร น์สิติิ ที�มปีัญหิาด้าน์สุข้ภาพจัติิ รวมถงึใหิ้บรกิาร

แบบทดสอบทางจัติิวทิยา เพ่�อประเมิน์สภาพจัติิใจัเบ�่องติ้น์
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