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รอบรั้้�ว มพ.

โครงการจ้้างงานประชาชน

ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(Covid – 19)

มหาวิิทยาลััยพะเยา ร่่วมกัับ กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม (อว.) รัับสมััครผู้้�ประสงค์์เข้้าร่่วมโครงการจ้้างงานประชาชนที่่�ได้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ระยะที่่� 1
และ ระยะที่่� 2 โดยผู้้�รัับจ้้างจะได้้รัับค่่าตอบแทนคนละ 9,000 บาทต่่อเดืือน เป็็นระยะเวลา
3 เดืือน คืือ เดืือนกรกฎาคม - กัันยายน 2563 โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
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1.

โครงการดููแลสุุขภาพ
และคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ
โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
และสถาบัันวิิชาการ

	คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา ลงพื้้�นที่่� 48 ชุุมชน ในเขตพื้้�นที่่� จัังหวััดพะเยา เชีียงราย แพร่่ น่่าน เพื่่�อเข้้าไป
แก้้ปััญหาสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััญหาสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิต
ของผู้้�สููงอายุุ วิิเคราะห์์ข้้อมููลและนำำ�เสนอข้้อมููลให้้กัับชุุมชน ตลอดจนร่่วมกัับชุุมชนในการจััดทำำ�โครงการ การถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรม เพื่่�อแก้้ปััญหาของท้้องถิ่่�นและชุุมชนในการดููแลคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�งพััฒนาความรู้้�
และทัักษะการทำำ�งานด้้านอาชีีพให้้แก่่ผู้้�รัับจ้้างงานโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบ
อาชีีพในชุุมชนซึ่่�งได้้รัับการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุครอบคลุุมทั้้�ง 4 มิิติิ ดัังนี้้�
มิิติิด้้านสุุขภาพ ได้้แก่่ นวััตกรรมคลายทุุกข์์สร้้างสุุขลดเข่่าเสื่่�อม วิิดีีทััศน์์ออกกำำ�ลัังกายลดความดัันโลหิิตสููง
มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ การปรัับปรุุงมาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อมในครััวเรืือนสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ ได้้แก่่ การสอนผู้้�สููงอายุุทำำ�ไม้้กวาดทางมะพร้้าว
มิิติิด้้านสัังคม ได้้แก่่ การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุในการป้้องกัันความเสี่่�ยงโรคหลอดเลืือด
สมองในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะความดัันโลหิิตสููง
การทำำ�โครงการครั้้�งนี้้�ผู้้�รัับจ้้างงานได้้เรีียนรู้้�ทัักษะในการทำำ�งานกัับชุุมชน การเก็็บข้้อมููล การวิิเคราะห์์ปััญหา และ
การจัั ด ทำำ� โครงการให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาพปัั ญ หาของชุุ ม ชนร่่ ว มกัั บ ทัั ก ษะด้้ า นเทคโนโลยีี ใ นการนำำ� เสนอข้้ อ มูู ล และ
นวััตกรรม และการเรีียนรู้้�ข้้ามศาสตร์์ เช่่น การบริิหารจััดการ การประชาสััมพัันธ์์ และด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ ตลอดจนได้้
เรีียนรู้้�กัับภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เพื่่�อเพิ่่�มเติิมทัักษะด้้านอาชีีพ เช่่น การทำำ�กระเป๋๋าจากผัักตบชวา การสานเปลจากเศษผ้้า ซึ่่�งสามารถ
นำำ�ไปต่่อยอดเป็็นอาชีีพได้้หลัังจากเสร็็จสิ้้�นโครงการจ้้างงาน โดยมีีจำำ�นวนประชาชน นิิสิิต ที่่�ได้้รัับการจ้้างงาน จำำ�นวน 200 คน
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2.

โครงการสำำ�รวจพื้้�นที่่ป่� ่าชุุมชน
และจััดทำำ�แนวเขตของป่่าชุุมชน
จััดทำำ�ข้้อมููลพืืชเศรษฐกิิจ

กองอาคารสถานที่่� มหาวิิทยาลััยพะเยา ลงสำำ�รวจพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน
และจััดทำำ�แนวเขตของป่่าชุุมชนโดยรอบมหาวิิทยาลััยพะเยา ทั้้�งในพื้้�นที่่�
มหาวิิทยาลััยพะเยา พื้้�นที่่�โดยรอบมหาวิิทยาลััยพะเยา เช่่น ชุุมชนตำำ�บล
แม่่นาเรืือ บ้้านร่่องคำำ�หลวง บ้้านโซ้้ ชุุมชนตำำ�บลแม่่กา บ้้านหม้้อแกงทอง
บ้้านแม่่กาห้้วยเคีียน เพื่่�อจััดทำำ�ฐานข้้อมููลพรรณไม้้ท้้องถิ่่�นและพัันธ์์ไม้้
หายาก เพื่่�อวิิเคราะห์์ในการจััดทำำ�แนวกัันไฟป่่าในพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน และข้้อมููล
พืืชเศรษฐกิิจ ทำำ�การสำำ�รวจการเพาะปลููกผลผลิิตทางการเกษตรและจััดทำำ�ฐาน
ข้้อมููลด้้านการเกษตรของชุุมชน เพื่่อ� วางแผนพััฒนาการจััดการผลิิตภััณฑ์์ รวม
ถึึงการรณรงค์์การจััดการวััสดุุเหลืือใช้้จากการเกษตรให้้เกิิดประโยชน์์เพื่่�อ
ใช้้ในการทำำ�แผนการจััดสรรทรััพยากรต่่อไป โดยมีีจำำ�นวนประชาชน นิิสิิต ที่่�
ได้้รัับการจ้้างงาน จำำ�นวน 215 คน
ได้้มีีการสำำ�รวจพื้้�นที่่�การเกษตรใน 3 พื้้�นที่่� ได้้แก่่
1. พื้้�นที่่� K (บ้้านแม่่นาเรืือ 1) พื้้�นที่่�ทั้้�งหมดประมาณ 2,287,917. ตร.ม. พืืชที่่�พบส่่วนมากในพื้้�นที่่�เป็็นพืืชไร่่ และ ไม้้มีีค่่า โดยพบ
พืืชในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 14 ชนิิด
โดยที่่�พบมากคืือ : ข้้าว (94.46%) และต้้นสััก (5.07%) พืืชเด่่นคืือ : ต้้นยููดา (0.30%) และ พุุทรา (0.18%)
2. พื้้�นที่่� J (บ้้านแม่่นาเรืือ 2) พื้้�นที่่�ทั้้�งหมดประมาณ 4,709,549. ตร.ม. พืืชที่่�พบส่่วนมากในพื้้�นที่่�เป็็นพืืชไร่่ พืืชผัักสวนครััว
และไม้้มีีค่่าบางส่่วน โดยพบพืืชในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 24 ชนิิด
โดยที่่�พบมากคืือ : ข้้าว (62.40%) ข้้าวโพดหวาน (10.24%) และ ลำำ�ไย (11.77%) พืืชเด่่นคืือ : ต้้นกระดาษ (0.24%)
ต้้นโกโก้้ (0.04%) องุ่่�น (0.012%) ส้้มโอ (0.20%) และผัักสวนครััว (1.36%)
3. พื้้�นที่่� G (บ้้านแม่่นาเรืือ 3) พื้้�นที่่�ทั้้�งหมดประมาณ 1,906,854. ตร.ม. พืืชที่่�พบส่่วนมากในพื้้�นที่่�เป็็นพืืชสวนและ ไม้้มีีค่่า
โดยพบพืืชในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 15 ชนิิด
โดยที่่�พบมากคืือ : ต้้นสััก (34.66%) ยางพารา (14.51%) ลำำ�ไย (10.49%) ยููคาลิิปตััส (6.19%) มัันสำำ�ปะหลััง(5.95%)
และกล้้วย (2.49%) พืืชเด่่นคืือ : มะพร้้าว (0.086%) หญ้้าหวานอิิสราเอล (0.30%) มะม่่วง (0.26%) สัับปะรด (3.46%)
และอ้้อย (0.098%)
การสำำ�รวจป่่าชุุมชนจำำ�นวน 6 เส้้นทาง ได้้แก่่ A, A1, A2, C, D1 และ D2 โดยในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นป่่าชนิิดเดีียวกััน
คืือ ป่่าเต็็งรััง ชนิิดของพืืชอยู่่�ในระหว่่างจำำ�แนกสายพัันธุ์์� โดยที่่�สามารถยืืนยัันได้้ว่่ามีี ได้้แก่่ เต็็ง, รััง, ตองตึึง, ต้้นสััก, แดง, มะเดื่่�อ
และ คำำ�มอกหลวง
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โครงการสำำ�รวจปััญหาด้้านสุุขภาพ
หรืือพฤติิกรรมเสี่่�ยงของชุุมชนจัังหวััดพะเยา

	คณะสหเวชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจประชาชนในเขตอำำ�เภอต่่างๆ ภายในจัังหวััดพะเยา คืือ อำำ�เภอ
ภููกามยาว อำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้ อำำ�เภอปง อำำ�เภอจุุน อำำ�เภอเชีียงคำำ� อำำ�เภอเชีียงม่่วน อำำ�เภอแม่่ใจ และอำำ�เภอภููซาง
เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมที่่�มีีผลต่่อความเสีียงต่่อโรคติิดต่่อหรืือสุุขภาพด้้านอื่่�น ๆ โดยผู้้�จ้้างงานส่่วนใหญ่่เป็็นคนในพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ
ประกอบด้้วยประชาชนและนิิสิิต ซึ่่�งจะแบ่่งพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบตามจำำ�นวนประชากรในแต่่ละพื้้�นที่่� สำำ�รวจปััญหาด้้านสุุขภาพ
หรืือพฤติิกรรมเสี่่�ยงของชุุมชนประกอบด้้วย
- โรคติิดต่่อโคโรน่่าไวรััส 2019
- ความตระหนัักต่่อฝุ่่�น PM2.5 กัับปััญหาสุุขภาพ
- พฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ในประชาชนจัังหวััดพะเยา
- การสำำ�รวจพฤติิกรรมความเสี่่�ยงต่่อโรคติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย Streptococcus suis
- การสำำ�รวจความรู้้� และพฤติิกรรมความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อพยาธิิใบไม้้ตัับ
- การศึึกษาความชุุกของอาการปวดหลัังและปวดเข่่า
- การสำำ�รวจภาวะมวลกล้้ามเนื้้�อน้้อย และความสามารถในการทำำ�กิิจวัตั รประจำำ�วัันในผู้้�สููงอายุุ
	คณะสหเวชศาสตร์์ ได้้จ้้างงานนัักสำำ�รวจทั้้�งหมด 115 คน กระจายตามพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของจัังหวััดพะเยา และได้้มีีการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััญหาด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมความเสีียงของประชาชนจัังหวััดพะเยา แล้้วมีีการคืืนข้้อมููลให้้กัับ
ชุุมชนเพื่่�อนำำ�ไปวางแผนเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพของชุุมชน และบรรจุุในแผนขององค์์กรปกครองท้้องถิ่่�นต่่อไป
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4.

โครงการพััฒนาชุุมชนด้้วยศาสตร์์
สถาปััตยกรรมศาสตร์์และด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์

	คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา มีีบััณฑิิตที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีี 2562
จำำ�นวน 105 คน โดยทางคณะได้้จััดทำำ�โครงการขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและเพิ่่�มโอกาสให้้กัับนิิสิิต ให้้มีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�
จากการลงพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานจริิง และยัังเป็็นการช่่ว ยส่่ ง เสริิมบัั ณ ฑิิตจบใหม่่ ใ ห้้ ส ามารถเลี้้� ย งดูู ตน เองได้้ ใ นช่่ ว งระยะเวลา
3 เดืือน และเป็็ นส่ ่ ว นหนึ่่ � ง ในการใช้้ อ งค์์ ค วามรู้้� ด้้านสถาปััตยกรรมศาสตร์์และศิิลปกรรมศาสตร์์ ในการพััฒนาชุุมชน
จึึงได้้จ้้างงานบััณฑิิตที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากทุุกหลัักสููตรภายในคณะฯ จำำ�นวน 105 คน โดยมีีแนวทางการจ้้างงานด้้วยการให้้
ผู้้�รัับจ้้างลงพื้้�นที่่� เก็็บข้้อมููล วิิเคราะห์์และพััฒนาตำำ�บลต่่าง ๆ ในเขตจัังหวััดพะเยา
	บััณฑิิตคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และศิิลปกรรมศาสตร์์ทั้้�ง 5 หลัักสููตร ซึ่่�งประกอบด้้วย สถาปััตยกรรม สถาปััตยกรรม
ภายใน ศิิลปะและการออกแบบ ศิิลปะการแสดง และดุุริิยางค์์สากล ได้้รัับการจ้้างงานโดยผลงานที่่�โดดเด่่นคืือ กระเป๋๋า Re-Bag
เป็็นผลงานของนายจารุุวิิทย์์ สุุขลาภ สำำ�เร็็จการศึึกษาจากหลัักสููตรศิิลปะและการออกแบบ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา ปีีการศึึกษา 2562 มีีแนวคิิดในการพััฒนาพื้้�นที่่� ตำำ�บลแม่่กา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพะเยา ซึ่่�ง
เป็็นตำำ�บลซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของมหาวิิทยาลััยพะเยา ประชากรส่่วนใหญ่่ คืือ นิิสิิต และบุุคลากร ในมหาวิิทยาลััย เมื่่�อมีีผู้้�คนจำำ�นวน
มากหลากหลายกลุ่่�ม เป็็นที่่�มาของปััญหาการจััดการขยะพลาสติิก บริิเวณพื้้�นที่่�ตลาดนััด พื้้�นที่่�หน้้าร้้านสะดวกซื้้�อต่่าง ๆ ซึ่่�งมีีถุุง
พลาสติิกถููกทิ้้�งเกลื่่�อนกลาด เหล่่านี้้�เป็็นที่่�มาในการนำำ�ถุุงพลาสติิกซึ่่�งย่่อยสลายยากมาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า Re-Bag ด้้วย
การรีีดอััดซ้้อนทัับถุุงพลาสติิกหลายชั้้�น มีีความทนทาน และผลิิตขึ้้�นตามแนวคิิดการนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle)
พร้้อมทั้้�ง คััดสรรออกแบบรููปแบบ รููปทรงของถุุงให้้สามารถใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้จริิง
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5.

โครงการสำำ�รวจ
พื้้�นที่่� ใน 3 ตำำ�บล

		คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร มหาวิิทยาลััยพะเยา สำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นที่่� ขอบเขต ทรััพยากรและ
ข้้อมููลรายแปลงในตำำ�บลแม่่กา สำำ�รวจการใช้้น้ำ��ำ ภาคการเกษตรในช่่วงหน้้าแล้้ง จากผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิอากาศ
ของโลกในตำำ�บลแม่่กา และแม่่นาเรืือ สำำ�รวจและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลด้้านการเกษตรลิ้้�นจี่่� ขอบเขตแปลงที่่�ดิินพัันธุ์์�เพาะปลููก สัังคม
และพื้้�นที่่�ในชุุมชนตำำ�บลแม่่ใจ เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะในการทำำ�งานในด้้านต่่าง ๆ ให้้แก่่แรงงาน อาทิิ การวิิเคราะห์์และ
แก้้ปัั ญหาชุุ มชน การพััฒนานวััตกรรมทางสัังคม และทัักษะทางวิิทยาศาสตร์์และสัังคมเฉพาะด้้าน กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ รวม
ถึึงเกิิดการจ้้างงานในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย โดยมีีจำำ�นวนประชาชน นิิสิิต ที่่�ได้้รัับการจ้้างงาน จำำ�นวน 47 คน
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�รวจในตำำ�บลแม่่กา คิิดเป็็นร้้อยละ 30 โดยสำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นที่่� ขอบเขต ทรััพยากรและข้้อมููล
รายแปลงทั้้�งหมด 18 หมู่่�บ้้าน ประชากรกว่่า 19,000 คน เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจท่่องเที่่�ยว สิ่่�งแวดล้้อมและการมุ่่�งสู่่�การเป็็นชุุมชน
นวััตกรรมต้้นแบบของพะเยาต่่อไปโดยได้้ทำำ�การสำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นฐานของตำำ�บลแม่่กา คืือขอบเขตหมู่่�บ้้าน การใช้้ประโยชน์์ที่่ดิิน
�
สถานที่่�ราชการ สถานที่่�ทางวััฒนธรรม ข้้อมููลรููปแปลงที่่�ดิิน
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรับั ตำำ�บลแม่่กาและแม่่นาเรืือ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 50 โดยสำำ�รวจการใช้้น้ำ��ำ ภาคการเกษตรในช่่ ว งหน้้าแล้้ง
จากผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิอากาศของโลกในตำำ�บลแม่่กาและแม่่นาเรืือจำำ�นาน 36 หมู่่�บ้้านประชากรกว่่า
23,000 คน เพื่่�อสำำ�รวจความต้้องการใช้้น้ำ��ำ และจััดทำำ�บััญชีีน้ำ��ข
ำ องเกษตรกรในพื้้�นที่่� โดยอาศััยลงพื้้�นที่่�สััมภาษณ์์เกษตรกรจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 15 หมู่่�บ้้านจาก18 หมู่่�บ้้านในตำำ�บลแม่่นาเรืือ และนำำ�ข้้อมููลมาแปลงให้้อยู่่�ในรููปแบบดิิจิิทััล
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับอำำ�เภอแม่่ใจ คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลด้้านการเกษตร
โดยเจาะที่่�ลิ้้�นจี่่� ซึ่่�งเป็็นผลผลิิตหลัักในพื้้�นที่่� สำำ�รวจขอบเขตที่่�ดิินที่่�จะขยายพัันธุ์์�พืืช เพื่่�อทำำ�การเพาะปลููกศึึกษาสภาพสัังคม
ในชุุมชนทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 1,870 ราย เพื่่�อให้้ชุุมชนสามารถวางแผนการผลิิตส่่งเสริิมและสามารถประเมิินผลการผลิิตออกสู่่�ตลาด
เชิิงพาณิิชย์์ ศึึกษาระบบโลจิิสติิกส์์ เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมและทำำ�ให้้ชุุมชนเกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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6.

โครงการการจััดการขยะ
ในเขตองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดพะเยา

	คณะพลัั งงานและสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยพะเยา จััดทำำ �แบบสอบถามและลงพื้้�นที่่� สำำ�รวจข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับขยะมููลฝอยในชุุมชน อาทิิ ปริิมาณขยะมููลฝอยในพื้้�นที่่� ชนิิด และองค์์ประกอบ วิิธีีการจััดการขยะที่่�ต้้นทางและปลายทาง
ในปััจจุุบััน และปริิมาณขยะมููลฝอยตกค้้างภายในชุุมชน ในเขตองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดพะเยา โดยได้้รวบรวม ตรวจสอบ
วิิเคราะห์์ และสัังเคราะห์์ข้้อมููลด้้านขยะมููลฝอยในชุุมชน จากการลงพื้้�นที่่�และแบบสำำ�รวจ และจััดทำำ�ฐานข้้อมููลขยะมููลฝอย
ของชุุมชนในจำำ�แนกแต่่ละพื้้�นที่่�สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางในการวางแผนบริิหารจััดการขยะภายในชุุมชนด้้วยเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
โดยเน้้นการลดปริิมาณขยะและแปรรููปขยะกลัับมาใช้้ประโยชน์์ทั้้�งต้้นทางและปลายทาง จััดประชุุมกลุ่่�มย่่อย ลงพื้้�นที่่�เผยแพร่่
เพื่่�อถ่่ายทอดแนวทางและรููปแบบการบริิหารจััดการขยะในชุุมชนที่่�สามารถลดปริิมาณขยะและขยะตกค้้างในชุุมชน โดยมีีจำำ�นวน
ประชาชน นิิสิิต ที่่�ได้้รัับการจ้้างงาน จำำ�นวน 30 คน
	ชุุมชนหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับผลกระทบได้้รัับความช่่วยเหลืือในการฟื้้�นฟููและกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ จำำ�นวน 15 ชุุมชน
และได้้ฐานข้้อมููลในการตััดสิินใจสำำ�หรัับใช้้แนวทางการจััดการขยะชุุมชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดพะเยา และยัังเป็็นการประชาสััมพัันธ์์
และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีรููปแบบการบริิหารจััดการขยะชุุมชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับพื้้�นที่่�จัังหวััดพะเยาต่่อไป
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7.

โครงการสำำ�รวจข้้อมููลภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
มาจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทุุนทางวััฒนธรรม
และภููมิิปััญญาทรััพยากรท้้องถิ่่�น

	ศููนย์์ศิิลปวััฒนธรรมล้้านนา (ไต) สถาบัันนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยพะเยา ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�
จัังหวััดพะเยาและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง เป็็นพื้้�นที่่�ชุุมชนรอบกว๊๊านพะเยาและพื้้�นที่่�ลุ่่�มแม่่น้ำำ��อิิงและลุ่่�มน้ำำ��สาขา ประกอบด้้วยพื้้�นที่่�
12 ชุุมชน และ 13 อปท. เพื่่�อสำำ�รวจเก็็บข้้อมููลฐานทรััพยากรท้้องถิ่่�น ทุุนทางวััฒนธรรมและภููมิิปััญญาของท้้องถิ่่�น ในการส่่งเสริิม
และพััฒนาระบบกระบวนการผลิิตสิินค้้าวััฒนธรรมและภููมิิปัญ
ั ญา พััฒนาระบบตลาด สิินค้้าวััฒนธรรมและภููมิิปัญ
ั ญา อีีกทั้้ง� ส่่ง
เสริิมแหล่่งท่่องเที่่�ยวของชุุมชน โดยมีีจำำ�นวนประชาชน นิิสิิต ที่่�ได้้รัับการจ้้างงาน จำำ�นวน 151 คน
ได้้ข้้อมููลภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นมาจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทุุนทางวััฒนธรรมและภููมิิปััญญาทรััพยากรท้้องถิ่่�น เพื่่�อการพััฒนา
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อมท้้องถิ่่�น บนฐานวััฒนธรรมชุุมชน จำำ�นวน 2,069 ข้้อมููล และได้้ข้้อมููลแบบเชิิงลึึกเป็็นรายงานจำำ�นวน
151 เล่่ม ประชาชนผู้้�ได้้รัับผลกระทบโดยเฉพาะด้้านเศรษฐกิิจจากสถาณการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
ได้้เข้้าไปช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาระบบกระบวนการผลิิตสิินค้้าวััฒนธรรมของชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�ตนอาศััยอยู่่� และช่่วยจััดทำำ�สื่่�อ
ในการส่่งเสริิมและพััฒนาระบบตลาด สิินค้้าวััฒนธรรม และแหล่่งท่่องเที่่�ยวของชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�ตนอาศััยอยู่่�
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8.

โครงการตรวจสอบอาคารและบ้้านพัักอาศััยที่่มีี� ความเสี่่�ยงเสีียหาย
จากการเกิิดแผ่่นดิินไหว และการสำำ�รวจข้้อมููลเพื่่�อจััดทำ�ำ แผนที่่ภ� าษีี
และทะเบีียนทรััพย์์สิินขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

ในโครงการจ้้างงาน อว.เฟส 2 คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา ได้้ร่่วมดำำ�เนิินโครงการจ้้างงาน จำำ�นวน 300
อััตรา โดยมีีโครงการที่่�ดำ�ำ เนิินการ 2 โครงการย่่อย คืือ การตรวจสอบอาคารและบ้้านพัักอาศััยที่่�มีีความเสี่่�ยงเสีียหายจากการเกิิด
แผ่่นดิินไหว ในพื้้�นที่่�จัังหวััดพะเยา 33 ตำำ�บล ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบอาคารที่่�มีีความเสี่่�ยงพัังทลายจากการเกิิดแผ่่นดิินไหว
โดยอ้้างอิิงผลการศึึกษาสาเหตุุโครงสร้้างเสีียหายจากเหตุุแผ่่นดิินไหวเชีียงราย รวมถึึงการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลอาคารในพื้้�นที่่�ในรููป
แบบแผนที่่� โดยอ้้างอิิงจากระบบพิิกััดและระบบแผนที่่�ของ Google Earth โดยมีีการจ้้างงานทั้้�งสิ้้�น 71 อััตรา
	ส่่วนโครงการย่่อยที่่ส� อง คืือ การสำำ�รวจข้้อมููลเพื่่�อจััดทำำ�แผนที่่�ภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิินขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ซึ่่�งได้้ร่่วมดำำ�เนิินการสำำ�รวจข้้อมููลกัับพนัักงานสำำ�รวจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) จััดทำำ�แผนที่่�ภาษีีและทะเบีียน
ทรััพย์์สิิน เพื่่�อให้้ อปท. นำำ�ข้้อมููลที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นนี้้�ไปประกอบการวางแผนพััฒนาและแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนอย่่างเป็็นระบบ สนอง
นโยบายรััฐบาล 4.0 ซึ่่�งโครงการย่่อยนี้้�ได้้รัับความสนใจจาก อปท.หลายแห่่งเป็็นจำำ�นวนมาก เกิินกว่่าเป้้าหมายโครงการที่่�ตั้้�งไว้้
จึึงมีีการขออนุุมััติิขยายพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการจากเดิิม จำำ�นวน 45 อปท. เป็็น 65 อปท. โดยมีีการจ้้างงานรวมทั้้�งสิ้้�น 229 อััตรา
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UP
Internationalization

OPEN
NOW
FOR
FREE!!
University of Phayao opens The Natural
History Museum to promote Youth Learning
through Green Peafowl of Eastern Lanna.
The Natural History Museum of University of Phayao is
a museum of learning center in natural basics of life that promotes
biodiversity education (BDE) and mediates communication to various
communities outside University for recognizing the importance of
natural resources and the values of different species. The Natural
History Museum is operated by the School of Science, which aims
to integrate various scientific knowledges under sufficiency economy
philosophy and the university’s commitment to “wisdom for community
empowerment”
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Associate Professor Supakorn Pongbangpho, Ph.D., President of University of Phayao said: This time,
the exhibition of Eastern Lanna Green Peafowl which inside the Natural History Museum, School of Science, University of
Phayao, it is beneficial to students and the general public to learn about Green Peafowl ’life, Biodiversity of animals and
plants, as well as the importance of natural resources and the environment. It is also an original model for pushing and
conserving Green Peafowl to the world class level. The four main missions of driving: the first is Green Peafowl and forest
conservation, the second is strengthen in both regional and international of the Green Peafowl conservation networks.
The third aspect of the study is integration of academic point with Green Peafowl conservation by providing Green Peafowl’s
life and its conservation knowledge in a part of various academic courses. The fourth is to promote research, academic services,
and maintenance of art and culture for Green Peafowl conservation. The University of Phayao will lead researchers to work
with the community on research studies. We inherit the multi-cultural and traditions which are associated with Green
Peafowl in Phayao province and the commercial expansion for University of Phayao. Phayao province will be the future
city of Green Peafowl tourism. Also, it is prepared to enhance international development by supporting the United Nations
Sustainable Development Goals, SDG15 Life on Land.
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Course president in Biology : Assistant Professor
Thipwan Sappasat, Ph.D. said: The first exhibition of the Natural
History Museum, University of Phayao, presented the biological
knowledge of the Green Peafowl (Pavo muticus) which was created
by the mobilization of knowledge, expertise from school of science
and biologist, Innovation and Technology Transfer Institute, Division of
Building and Facilities, The Office of Strategy Management NORTH2
(OSM NORTH2), the Green Peafowl Project of the NSTDA and Green
Peafowl Learning Center. In 2020-2021, it received budget support
from the OSM NORTH2 under the “World-Class Green Peafowl City”
project to connect the creative economy. The exhibition includes
biological knowledge in a variety of aspects of Green Peafowl,
including external morphology, the skeleton of Green Peafowl, and
the important food plant of Green Peafowl, as well as exhibiting
the biodiversity of animals and plants so that students, and the general
public can attend their own studies, as well as cultivate biological
knowledge and understanding and value of natural resources for
the youth. Youth, students, and the general public through the story
of “The Green Peafowl of Eastern Lanna”.
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The Natural History Museum has exhibited the biology stories of Green
Peafowl: Pavo muticus and the other types of birds. This means that the birds in
the same family (Phasianidae) such as Indian peacocks, turkeys, wild chickens,
pheasants, and quails which are laid out closely. At the same time, the beauty and
striking of Thai peacocks will inspire people to turn their attention to birds and
chickens in the same family, such as wild chickens and pheasants, which are
considered to be one of the most beautiful animals in the Thai forest, while
in-depth the details of the different types of feathers of Green Peafowl through
a microscope. A real specimen of internal organs, the skeleton of Green Peafowl,
and the skull of a different type of bird that is structured following the behavior
feeding of each type of bird. The presentation of Green Peafowl eggs and the other
types of birds, as well as innovative equipment, embryo monitoring, and quality of
the egg (UP Bio Egg Candler), as well as the Green Peafowl eggshell crackers to
study the embryo stage (embryo) of Green Peafowl.
The Green Peafowl footprints are replicated from natural sources, as well
as track the livelihood of Green Peafowl through research to explore the important
sources of their food plants. There are many varieties of plants that feeding Green
Peafowl, including grain of rice, corn, millet, bamboo, and other grass crops, Flowers
of figs, leaves and grain of grass and sedge, bean seeds, sunflower Seeds, herbs,
such as Barleria cristata, Centella asiatica, Flacourtia indica, Muntingia calabura,
Banyan, Indian gooseberry, Rose apple, Stinking passionflower, and Cucurbits, etc.
Green Peafowl are easy-to-eat animals, in addition to eating plants, and also have
a small source of protein and fat from eating animals, including insects, centipedes,
millipedes, earthworms, snails, Bare Slug, small green frog, etc.
Scientists at the museum gathered samples of creatures in the plant
kingdom and animal kingdom, both in the form of dried samples and preserved
specimens, to expand the knowledge of plants and animals to visitors and to realize
the value of the mutually supportive creatures.
In this regard, You can visit every Friday from 9.00 am - 12.00 pm free!
There is no charge. For more information, please contact: Pawinee Thongthong
(092-257-1636, pawinee.th@up.ac.th) Tel. 054-466-666 ext. 1774 or 1713
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University of Phayao has installed the real-time bus
tracker at university of phayao bus stop
University of Phayao has brought another new technology, which is a 55 inches screen for facilitating
the transportation in the university. This screen is installed at all the bus stops, and it shows the real time bus
transition in the university in the form of real map and update the data in every one second. Moreover, there are
various colors for representing the route of the bus, and the numbers of the bus that are on duty along with the
numbers of people on the bus. In addition to this, users are able to access this system on their PC or mobile
through http://bustransit.up.ac.th/ or by installing the Smart UP application on Android and IOS which is developed
by Center for Information Technology and Communication Services, University of Phayao. This real-time bus
tracker system is another university strategy in the form of Smart Operation which bring new technology innovation
for improving the work, quality of life, the living condition in the university.
In the future, the screen of this system will be updated to a smaller size and more compact. The material will
be selected for reducing the weight of the screen. Furthermore, Smartphone, tablet and notebook charging port
will be installed along with the screen which can let the student charge their phone or pc during waiting for
the bus.
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University of Phayao welcomed the minister of
Higher Education, Science, Research and Innovation
for observational study in Phayao province
“The role of the university in local development
and foundation economy development”
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On 6th September 2020 11:00, Associate Professor Supakorn Pongbangpho, Ph.D. President of University of
Phayao followed by executives had the honor of accompanying with Phayao governor and Phayao mayor. They welcomed
the minister of Higher Education, Science, Research and Innovation Anek Laothamatas and chief executives for observation
study in Phayao under the topic “The role of the university in local development and foundation economy development” and
checking the improvement of the result of research and innovation in Phayao on 6th , 7th September 2020 at Bawarn
Rattanprasit Meeting room, University of Phayao, Phayao municipality and Tai Lue Chiang Kham village, Chiang Kham
District, Phayao.
The president of University of Phayao stated that the university is very glad to have the opportunity to welcomed
the minister and all honored guests that have brought the knowledge for durability local development which is in accordance
with the university determination “Wisdom for Community Empowerment” and vision “University of wisdom for community
innovation toward internationality” by the project called “1 Faculty 1 Signature Project” which has attended by university
team and the communities. This project is inspired by a project called “1 Faculty 1 Model Project” which focus on
encouraging professors in using the knowledge, research, technology and innovation of each school for helping to improve
the community living condition in all the districts in Phayao. This project becomes a model for spatial development that will
be able to be promoted to commercial research and Start up enterprises, which can help to develop the communities, social
and country. After that, the minister and executives had a discussion and exchanged ideas with student leaders such as
student division, student council, Saha Wiang and student inspector at Chuchat Meeting Room, Office of the President of
Phayao University before visiting Chiang Kham district for listening the work summarize at Wat Sarn Muang Ma meeting
room, Yuan sub-district and visiting Kad Thai Lue for listening to the work result of “capitalism economy development
in culture – case study, Kad Thai Lue” at Chiang Kham district, Phayao.
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University of Phayao arranged a signing Memorandum
of understanding ceremony with Thailand Institute
of Scientific and Technology Research in increasing
the value of agricultural products and identity plant
of Phayao province

Associate Professor Supakorn Pongbangpho, Ph.D. President, University
of Phayao, Phayao governor, Mr.Kamol Chiangwong, director of Thailand
Institute of Scientific and Technology Research, Dr. Chutima Iamchotichavalit
and the chairman of the chamber of commerce, Northern provincial group
(NORTH 2), Mr.Sombat Chin Sukserm have sign the memorandum of
understanding ceremony with the content of “ The usage of research and
innovation technology for increasing the value of agricultural products and
identity plant of Phayao province”. This ceremony which arranged by innovation
and technology transfer institute, science and technology park and Institute of
Scientific and Technology Research, is attended by the executive the University
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of Phayao, executive from government agencies and the private sector, mass
media as the witnesses in this ceremony. The objective of this MOU is for
developing the integration between government agencies and private sector
in Phayao, developing small and medium enterprises SMEs and community
enterprises, solving the community problems. These will lead to the development
of community economy, the increasing household income and reducing the expense.
The ceremony was conducted at University of Phayao medical center and Hospital,
2nd floor of Professor Dr. Monthon Sanguansermsri special meeting room on 1st
September 2020. After the ceremony, there was an planting the giant tamarind
tree at Learning Center of Royal Sufficiency Economy for Agriculture and Human
Survival.
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Students from Demonstration School, University
of Phayao won the four quarter-final winners in
Fablab Thailand Student Design and Engineering
Project Competition 2020
Students from Demonstration School, University of Phayao won the four quarter-final
winners in FABLAB Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020 in the topic
of “Innovative Ideas for the Community” by inventing a “Wildfire Survey Aircraft” to reduce
the occurrence of smog caused by wildfires, finishing in the first four of the 173 teams nationwide.
The team consists of Senior Students in Science Classrooms in University-Affiliated School
Project, Mr. Apichet Kamsuwat, Mr. Phattharaphat Phattharapakorn and Mr. Kunanon
Charoendee, along with Mr. Sarit Promthep, Project Advisor and Lecturer of the Demonstration
School, University of Phayao.
Mr. Apichet Khamsuwat, Student from the Demonstration School, University of Phayao said
that “The idea of this project started from the school and the community, experiencing dust and
smog, which was caused by wildfires, so we figured out how to invent a wildfire survey plane,
to warn us of wildfire, in the terms of the inspiration for choosing the aircraft as a tool because it
uses only single motor and cheap price, and the reason for choosing the aircraft in model
“Cesna172” because it has a big container for more loading, and everyone loves it and doing this
project with fun and happy.
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Mr. Sarit Promthep, Project Advisor and Lecturer of the Demonstration School, University of Phayao said that
“Starting this project, a Wildfire Survey Aircraft, started by finding a mutual agreement between teachers and students,
without forcing student during this project. It takes a lot of experience to create aircraft and many times of flight testing.
For the major problem of us with the first version was not as smooth as it should be. Each person is lack of inexperience,
so it needs to seek some advises from the expert such as RC Aircraft Clubs to study the techniques of creating various
aviation for completion our aircraft.
For this time to build the aircraft. Demonstration School, University of Phayao has a fabrication lab or FABLAB with
the aim of developing the skills of Thai student and youth to be the inventor by creating a wildfire survey aircraft.
The FABLAB room is a room that supports the aircraft design and assembly using laser cutting machines, 3D printers and
various equipment tools. Moreover, advisor and lecturer give the consult for measurement programming for enhancing
the efficiency learning of student.

23

24

25

