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 ผลงาน์น์วัติกรรมและส์ุ�งประด์ษ์ฐิ์ช์ี่�น์โบว์แดง จัากน์้อง

น์์สุ์ติทีม 7-UP (อ่่านว่่า เซเว่่นยููพีี) เป็น์คุวามร่วมม่อกัน์ 

ของน้์องน์์ส์ุติจัากมหิาว์ทยาลัยพะเยาและสุถาบัน์เทคุโน์โลยี

พระจัอมเกล้าเจั้าคุุณทหิารลาดกระบัง ที�ชี่่วยกัน์ออกแบบ 

และประด์ษ์ฐ์ิ  “ระบบตรวจวัดโอโซนในชัั้�นบรรยู่ากาศั โดยู่ใช้ั้ 

เที่คโนโลยู่่อินเที่อร์เน็ตในทุี่กสรรพสิ�งสำาหรับดาวเท่ี่ยู่ม

ขนาดนาโน (3U)” สุ่งเข้าแข่งขัน์ออกแบบและสุร้างเพย์โหิลด

ระดับประเทศสุำาหิรับสุถาน์ีอวกาศน์าน์าชี่าติ์ มีชี่่�อว่า “1st 

Payload Design Competition” (SpaceFIGHT 2020) จััดโดย

สุถาบัน์ว์จััยดาราศาสุติร์แห่ิงชี่าต์ิ (องค์ุการมหิาชี่น์), สุถาบัน์

เทคุโน์โลยีอวกาศน์าน์าชี่าต์ิ เพ่�อการพัฒิน์าเศรษ์ฐิก์จั (สุทอศ.) 

และสุถาบัน์เทคุโน์โลยีคุ์วชีู่ ประเทศญี�ปุ่น์ และสุามารถคุว้า

รางวัลชี่น์ะเล์ศมาคุรองใน์ท�ีสุุด

 ติัวแทน์ของมหิาว์ทยาลัยพะเยา ซึ่่�งประกอบไปด้วย 

น์ายธิ์น์าธิ์์ป ชีุ่มภูวัง และ น์ายณัฏฐิชี่ัย แซึ่่เติ์น์ สุาขาว์ชี่า

ว์ศวกรรมคุอมพ์วเติอร์ คุณะเทคุโน์โลยีสุารสุน์เทศและการ

สุ่�อสุาร ร่วมด้วย น์ายชุี่ต์ิพัน์ธ์ิ์ เชีี่�ยวสุุวรรณ สุาขาว์ชี่าว์ศวกรรม

การบ์น์และนั์กบ์น์พาณ์ชี่ย์ จัากสุถาบัน์เทคุโน์โลยีพระจัอมเกล้า 

เจ้ัาคุุณทหิารลาดกระบัง วัน์นี์�เรามีโอกาสุได้พูดคุุยถ่งคุวามตัิ�งใจั 

และแรงบัน์ดาลใจัที�ทำาใหิ้น์้องๆ ทีม 7-UP คุ์ดคุ้น์ประด์ษ์ฐิ์ 

ระบบติรวจัวัดโอโซึ่น์ใน์ชี่ั �น์บรรยากาศ ภายใติ้แน์วคุ์ด 

“ผลกระทบของภาวะโลกร้อน์สุ่งผลกระทบใหิ้เก์ดภาวะ 

โลกรวน์”

จับกระแส

คว�าแชั้มป์ SpaceFIGHT 2020 เตร่ยมส่งขึ�นสถาน่อวกาศ 
รายงานคุณภาพชัั้�นโอโซน ปลัายปี 2564

ระบบ
ตรวจวัดโอโซน

ในชัั้�นบรรยากาศ
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UP Internationalization

 The masterpiece of innovations and inventions 

from the 7-UP team students (called Seven-UP). 

It is a collaboration among students from University 

of Phayao and King Mongkut’s Institute of Technology 

Ladkrabang, who helped to design and create 

the “atmospheric ozone monitoring system, using internet 

of things for nano-sized satellites (3U).” To present 

for competition of design and build payload for 

the International Space Station “1st Payload Design 

Competition” (SpaceFIGHT 2020), organized by 

the National Astronomical Research Institute (Public 

Organization), The International Institute of Space 

Technology for Economic Development (TSA) and 

Kyushu Institute of Technology, Japan and they 

clam the position as the winner at the finish.

 The representatives of University of Phayao 

are including with Mr. Thanathip Chumphuwang 

and Mr. Nattachai Saten, students from School of 

Information and Communication Technology, program 

in Computer Engineering together with Mr. Chutipan 

Chiaosuwan, student from King Mongkut’s Institute 

of Technology Ladkrabang, Department of Aviation 

Engineering and Commercial Pilots. Today we have 

the opportunity to talk with the 7-UP team about 

the intentions and inspirations of them to create 

the atmospheric ozone monitoring system under 

the concept of “The effects of global warming affect 

global chaos”.

wins SpaceFIGHT 2020, set to be launched 
to space station for making the ozone quality 
report at the end of 2021

“Atmospheric
Ozone
Monitoring
System”
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จุดเริ�มต�นท่ี่�เป็นแรงบันดาลัใจให�อยากที่ำา
 ธิ์น์าธ์ิ์ป ชุี่มภูวัง (มอสุ) เล่าถ่งจุัดเร์�มต้ิน์ว่า ต้ิองการ

รณรงค์ุใหิ้กับผู้คุน์ใน์แติ่ละพ่�น์ที�ได้มีสุถาน์ีติรวจัวัดคุุณภาพ

โอโซึ่น์ติ์ดติั�ง เพ่�อจัะได้ทราบถ่งระดับโอโซึ่น์ใน์ชี่ั�น์บรรยากาศ 

ที�เสีุยหิาย หิร่อเป็น์อัน์ติรายต่ิอมนุ์ษ์ย์ และส์ุ�งมีชีี่ว์ติอ่�น์ ๆ บน์โลก 

อัน์เน่์�องมาจัากสุภาวะโลกร้อน์ และเม�่อทราบคุุณภาพของชัี่�น์

บรรยากาศแล้ว จัะทำาใหิ้เก์ดการลดพฤติ์กรรมใน์การทำาลาย

โอโซึ่น์ใน์ชี่ั�น์บรรยากาศ อัน์เป็น์ผลสุ่บเน์่�องมาจัากสุภาวะ 

เร ่อน์กระจัก ซึ่่ �งม ัน์จัะเป็น์ประโยชี่น์์ติ ่อมวลมน์ุษ์ยชี่าติ์ 

เป็น์อย่างมาก ใน์การที�จัะมีข้อมูลสุุขภาพของชี่ั�น์บรรยากาศ

โอโซึ่น์ใน์แติ่ละพ่�น์ที�บน์โลกใบนี์�

 Mr. Thanatip Chumpoowang (Mr. Moss) said that 

we want to campaign for people in each area to have ozone 

quality monitoring stations installed. To know the level of 

ozone in the atmosphere that is damaged or harmful to 

humans and other life on earth cause by the global warming. 

Once we know the quality of the atmosphere, it reduces the 

behavior of the destruction of ozone in the atmosphere. 

As a result of greenhouse conditions, it will greatly benefit 

for humanity to have the information of ozone atmosphere’s 

quality in each area on the earth. 

The beginning
of inspirations
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ปัญหาแลัะอุปสรรคในการจัดที่ำา
แลัะสามารถผู่้านมาได� 
 ณัฏฐิชี่ัย แซึ่่เติ์น์ (โหิล) บอกกับเราว่า ปัญหิาที �พบ 

จัะเป็น์การลงอุปกรณ์ใน์ตัิวบอร์ด เน่์�องจัากอุปกรณ์อ์เล็กทรอน์์กส์ุ

แติ่ละชี่์�น์น์ั�น์เล็กและบอบบาง จั่งติ้องใชี่้สุมาธิ์์มากใน์การทำางาน์ 

และใน์สุ่วน์ของโปรแกรมที�พบปัญหิา คุ่อ เม่�อจััดทำาหิน้์าแสุดงผลแล้ว 

การแสุดงผลไม่เป็น์ไปติามที�ต้ิองการ จ่ังต้ิองมีการเปลี�ยน์เคุร่�องม่อ 

การแสุดงผล เพ่�อใหิ้ผู้ใช้ี่งาน์ใช้ี่ได้สุะดวกและเข้าใจัได้ง่ายย์�งข่�น์

 

 Mr. Natthachai Saetoen (Mr. Loe) told us that the problem 

was to put the device on the board cause the electronic device 

is tiny and fragile. Therefore, it takes a lot of concentration to 

work, and the obstacles that are encountered are once 

the display page has been created. The impressions were not 

what we expected. Therefore, the display tool has to be changed 

to make it more convenient for users to use and understand.

 

ProblemsProblems
and obstacles and obstacles 
in preparation in preparation 
and can come and can come 
through.through.
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ประโยชั้น์ของระบบตรวจวัดโอโซนในชัั้�นบรรยากาศ ให�ใครใชั้�
 ชีุ่ติ์พัน์ธิ์์ เชี่ี�ยวสุุวรรณ (พีชี่) กล่าวว่า ระบบติรวจัวัดน์ี�ทำาใหิ้เราสุามารถรู้ได้ว่าโอโซึ่น์ 

ใน์ชี่ั�น์บรรยากาศมีคุวามหิน์าแน์่น์มากขน์าดไหิน์ มีชี่่องโหิว่มากหิร่อไม่ และน์ำาข้อมูลไปปรับใชี่้ได้ 

เพ่�อไม่ใหิ้บร์เวณน์ั�น์มีมลภาวะใน์ชี่ั�น์บรรยากาศ อย่างเชี่่น์ ลดการเผาขยะใน์บร์เวณที�ชี่ั �น์โอโซึ่น์ 

มีช่ี่องโหิว่ ระบบนี์�ทำาให้ิคุน์ทั�วไปที�ทั�งมีและไม่มีคุวามรู้ใน์เร่�องของวงจัรสุามารถใช้ี่งาน์ได้ เพราะระบบ 

ไม่มีคุวามซัึ่บซึ่้อน์หิร่อยุ่งยาก

Mr. Chutiphan Cheowsuwan (Mr. Peach) said 

that the measurement system allows us to know, 

how dense of ozone in the atmosphere by deploying 

data for using, such as reducing the burning of waste 

in the areas where the ozone layer is vulnerable. 

This system allows everyone who have and do not 

have knowledge of circuits to use it because the system 

is not complicated.

Benefits of
atmospheric ozone 
monitoring system,
for whom to use it?
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หลัักการที่ำางานของ ระบบตรวจวัดโอโซน
ในชัั้�นบรรยากาศ 
 ผศ.ดร.ธิ์น์า อุดมศรีไพบูลย์ อาจัารย์ประจัำาสุาขา

ว์ศวกรรมคุอมพ์วเติอร์ คุณะเทคุโน์โลยีสุารสุน์เทศและ 

การสุ่�อสุาร มหิาว์ทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ระบบติรวจัวัดโอโซึ่น์

ใน์ชัี่�น์บรรยากาศดังกล่าว มีจุัดมุ่งหิมายใน์การที�จัะทำาให้ิมนุ์ษ์ย์

เราสุามารถทราบถ่งคุุณภาพชัี่�น์โอโซึ่น์ใน์แต่ิละพ่�น์ที�ได้สุะดวก 

คุำาว่าสุะดวกใน์ที�น์ี�หิมายถ่ง ประชี่าชี่น์ทั�วไปสุามารถเข้าถ่ง

ข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ยากโดยการน์ำาเสุน์อข้อมูลผ่าน์อุปกรณ์

อัจัฉร์ยะติ่างๆ (Smart Devices) ไม่ว่าจัะเป็น์ สุมาร์ทโฟน์ 

แท็ปเล็ติ หิร่อเคุร่ �องคุอมพ์วเติอร์ เป็น์ติ้น์ โดยหิน์้าจัอ 

ที�น์ำาเสุน์อแบ่งเป็น์ระดับสีุของสุุขภาพชัี่�น์บรรยากาศ ซ่ึ่�งจัะทำาให้ิ 

ประชี่าชี่น์ทั�วไปที�ไม่มีคุวามรู้ก็สุามารถที�จัะทราบและเข้าถ่ง

ข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายมากย์�งข่�น์ อีกทั�งการสุร้างสุถานี์ฐิาน์นั์�น์ 

ก็ใชี่้งบประมาณที�ไม่สุูงมาก (โดยเฉลี�ยแล้วสุถาน์ีฐิาน์ 1 จัุด 

ใชี่้งบประมาณไม่เก์น์ 3,000 บาท) รวมถ่งติัวอุปกรณ์ 

ใน์การสุร้างน์ั�น์ก็สุามารถหิาได้ง่ายอีกด้วย ซึ่่�งเป็น์ประโยชี่น์์

อย่างย์�งใน์การกระจัายเทคุโน์โลยีที�น์ำาเสุน์อนี์�ไปได้ใน์ทุกพ่�น์ที�

บน์โลกใบน์�ี

 Asst. Prof. Dr. Thana Udomsripaiboon, Lecturer in 

Computer Engineering, School of Information and Communication 

Technology, University of Phayao, said that the atmospheric 

ozone monitoring system is a facility for humans to know the 

quality of the ozone layer in each area. The word facility 

here refers to: It is not difficult for the public to access such 

information by providing data through smart devices, whether 

smartphones, tablets, or computers. The screens presented 

are divided into color levels of atmospheric quality, which 

makes it easier for people without knowledge to know and 

access such information. The cost for construction of the 

base station is also a very low (on average, 1 base station 

spends no more than 3,000 baht (95USD)), and the equipment 

to build is easy to find. This is useful to distribute this 

proposed technology in any area of the world. 

Principles
of operation
of atmospheric 
ozone monitoring 
system 
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 หิลักการทำางาน์ของระบบที�น์ำาเสุน์อน์ั�น์จัะอาศัย 

การทำางาน์ผ่าน์ดาวเทียมขน์าด 3U CubeSat ทำาการวัดคุ่า

คุวามเข้มของรังสุีอัลติราไวโอเลติ เพ่ �อน์ำามาเปรียบเทียบ 

คุ่าคุวามเข้มของรังสุีอัลติราไวโอเลติที�สุถาน์ีฐิาน์บน์พ่�น์โลก 

ใน์แติ่ละจุัด และรายงาน์ผลผ่าน์เว็บแอพพล์เคุชัี่�น์ โดยจัะแบ่ง

คุุณภาพของชี่ั�น์บรรยากาศโอโซึ่น์ออกเป็น์ทั�งหิมด 5 ระดับ

ได้แก่ ดีมาก ดี ปาน์กลาง แย่ และแย่มาก ติามลำาดับ ซ่ึ่�งข้อมูล

ที�ได้นี์�สุามารถเก็บเป็น์สุถ์ต์ิ เพ่�อเรียกดูเป็น์รายชัี่�วโมง รายวัน์ 

รายเด่อน์ หิร่อรายปี โดยจัะเป็น์ประโยชี่น์์อย่างย์�งสุำาหิรับ 

การรณรงคุ์ให้ิกับผู้คุน์ใน์แติ่ละพ่�น์ที�ที�มีสุถาน์ีติรวจัวัดคุุณภาพ

โอโซึ่น์ต์ิดตัิ�ง เพ่�อที�จัะลดพฤต์ิกรรมใน์การทำาลายชัี่�น์บรรยากาศ 

โอโซึ่น์อัน์เป็น์ผลสุ่บเน่์�องมาจัากสุภาวะเร่อน์กระจัก

 The principle of operation of the proposed system 

relies on the operation via a 3U satellite by reported through 

the application website, dividing the quality of the ozone 

atmosphere into 5 levels: very good, good, medium, poor, 

and very bad, respectively. This information can be collected 

statistically to browse hourly, daily, monthly, or annually, 

which is especially useful for campaigning for people in each 

area where ozone quality monitoring stations are installed 

in order to reduce behavior in destroying the ozone 

atmosphere as a result of greenhouse effect.
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สิ�งท่ี่�นิสิตได�รับแลัะการต่อยอดหรือพัฒนา 
ระบบตรวจวัดโอโซนในชัั้�นบรรยากาศ
 ผศ.ดร.ธิ์น์า อุดมศรีไพบูลย์ กล่าวเพ์�มเติ์มกับเราว่า 

น์์ส์ุติได้เรียน์รู้การทำางาน์เป็น์ทีม มีคุวามอดทน์ รู้จัักวางแผน์

และคุวามรับผ์ดชี่อบ และรู้จัักการแก้ปัญหิาที�เก์ดข่�น์ใน์ระหิว่าง 

ทำางาน์โปรเจ็ัคุนี์� รวมถ่งได้รู้จัักเพ่�อน์ ๆ จัากสุถาบัน์การศ่กษ์า

อ่�น์ ๆ ร่วม 35 สุถาบัน์ทั�วประเทศ ซึ่่�งจัะเป็น์ประโยชี่น์์มาก 

ที�จัะสุร้างเคุร่อข่ายภายใน์อน์าคุติ ไม่ว่าจัะเป็น์การทำางาน์หิร่อ

การทำาว์จััยของตัิวน์์ส์ุติเอง การแข่งขัน์คุรั�งนี์� น์์ส์ุติได้รับช่ี่�อเสีุยง 

จัากการได้รับรางวัลชี่น์ะเล์ศมาคุรอง ซ่ึ่�งจัะเป็น์ประโยชี่น์์ต่ิอตัิว 

น์์ส์ุติเองทั�งใน์การเรียน์หิร่อการทำางาน์ใน์อน์าคุติ

 การทำางาน์ของระบบยังมีคุวามคุลาดเคุล่�อน์ใน์การวัด 

คุุณภาพชัี่�น์โอโซึ่น์อยู่บ้าง ใน์เฉพาะกรณีติอน์ที�สุภาพภูม์อากาศ 

มีเมฆมาบดบังหิร่อมีฝ่น์ติก ซึ่่�งสุภาพภูม์อากาศแบบเมฆมาก 

เป็น์สุภาวะอัน์ไม่พ่งประสุงคุ์ หิร่อกล่าวได้ว่าเป็น์สุภาวะไม่เป็น์

ที�ต้ิองการของระบบที�ได้ถูกค์ุดคุ้น์ข่�น์มา เน่์�องจัากใน์ช่ี่วงวัน์เวลา 

ดังกล่าว ปร์มาณเมฆและน์ำ�าฝ่น์ได้ทำาการบดบังรังสีุอัลติราไวโอเล็ติ 

ทั�งชี่น์์ด UVA และ UVB จัน์เก่อบหิมดส์ุ�น์ ดังนั์�น์ ระบบที�ทำาการ

ติรวจัวัดอาจัจัะมีคุ่าคุวามผ์ดพลาดใน์การรายงาน์ผลเก์ดข่�น์

จัากคุวามเป็น์จัร์ง แติ่อย่างไรก็ติาม ปัญหิาที�ได้กล่าวมาน์ี� 

จัำาเป็น์ที�จัะติ้องได้รับการแก้ไขใน์ภายภาคุหิน์้า ซึ่่�งคุณะผู้ว์จััย

ทั�งหิมดกำาลังทุ่มเทและพัฒิน์าระบบใหิ้ดีย์ �งข่ �น์ โดยการใชี่้

ปัญญาประด์ษ์ฐ์ิ เพ่�อที�จัะเข้ามาช่ี่วยใน์การคุำาน์วณคุ่าผ์ดพลาด 

ที�เก์ดข่�น์จัากสุภาวะภูม์อากาศที�ทำาให้ิการรายงาน์คุ่าคุุณภาพ

ของชี่ั�น์บรรยากาศโอโซึ่น์น์ั�น์มีคุวามผ์ดพลาดไปจัากคุวาม 

เป็น์จัร์ง การพัฒิน์าระบบจัะสุามารถรายงาน์ผลที�ถูกต้ิองที�สุุด 

น์ำาไปสูุ่ผลสุำาเร็จัที�มีประส์ุทธ์ิ์ภาพสูุงสุุดติ่อไป

 Asst. Prof. Dr. Thana Udomsripaiboon said that 

students learned to work as a team, be patient, create plan 

and be accountability, and learn to solve the solutions that 

arise during this project, as well as to meet new friends from 

35 other educational institutions across the country, which 

will be very useful to build student networks within the 

future. Not only working but also doing their own research 

this competition the students have earned a reputation for 

winning awards, which will benefit students in their studies 

or future work.

 The system still has some discrepancies in measuring 

the quality of the ozone layer. In cases where the weather 

is cloudy or rainy. Cloudy are unpleasant conditions, in other 

words, undesirable conditions of the system that have been 

invented. Clouds and rain have completely obscured both 

UVA and UVB ultraviolet rays. The system that measures 

may have a reporting error value. The entire panel is 

dedicating and improving the system by using artificial 

intelligence to help for calculation the false values generated 

by climate conditions that make reporting the quality of the 

ozone atmosphere a mistake. System development can 

report the most accurate results and lead to further 

maximum efficiency.

What are students
receiving and build on 
or develop the
atmospheric ozone
monitoring systems?
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สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
ณ ปัจัจัุบัน์ คุงมีน์้อยคุน์น์ักไม่รู ้จัักก๊าซึ่เร่อน์กระจัก 

เจ้ัาก๊าซึ่เร่อน์กระจักนี์�เองที�เป็น์สุาเหิตุิทำาให้ิเก์ดภาวะโลกร้อน์ 

(หิร่อภาวะโลกรวน์) ซ่ึ่�งสุ่งผลกระทบอย่างเห็ิน์ได้ชัี่ดเจัน์ใน์ปัจัจุับัน์ 

เชี่่น์ อากาศที�ร้อน์ข่�น์ทุกปี คุวามแติกติ่างระหิว่างอากาศร้อน์

และเย็น์ที �มากข่ �น์ ฟ้าฝ่น์ไม่ติกติ้องติามฤดูกาล รวมไปถ่ง 

การเจัร์ญเต์ิบโติและการขยายพัน์ธ์ุิ์ของแมลงอย่างรวดเร็ว 

เป็น์ติ้น์ โดยชี่าติ์ติ่าง ๆ ใน์โลก ได้มีได้จััดติั�งคุณะกรรมการ

ระหิว่างรัฐิบาลด้าน์การเปลี �ยน์แปลงสุภาพภูม์อากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ข่�น์ 

เม่�อ ปี คุ.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เพ่ �อศ่กษ์าว์เคุราะหิ์ข้อมูล

ทางว์ทยาศาสุติร์ที � เกี �ยวข้องกับประเด็น์การเปลี�ยน์แปลง 

สุภาพภูม์อากาศและเพ�่อเติรียมมาติรการและกลยุทธิ์์ที�เป็น์ไปได้ 

ใน์การบร์หิารจััดการที � เกี � ยวข้องกับการเปลี � ยน์แปลง 

สุภาพภูม์อากาศ ใน์ปี 2535 ประเทศติ่าง ๆ กว่า 150 ประเทศ 

ได้ลงน์ามใน์สุัติยาบัน์ที�จัะหิาแน์วทาง ยับยั�งการเปลี�ยน์แปลง

สุภาพภูม์อากาศและป้องกัน์ผลกระทบที�จัะเก์ดข่�น์กับมนุ์ษ์ย์ 

UP GREEN

ทีี่�มา: http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-policy/
climatechange/unitednation/cop?orders[publishUp]=-

publishUp&issearch=1 

บที่บาที่ของมหาวิที่ยาลััยพะเยา
กับการลัดก๊าซเรือนกระจกของประเที่ศไที่ย
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โดยใน์แติ่ละปี ภาคุีสุมาชี่์กที �ได้ลงน์ามใน์ 

สุัติยาบัน์ ได้มีการประชีุ่มเพ่ �อทบทวน์เป้าหิมาย 

และน์โยบายของประเทศติ่าง ๆ หิร่อที �เรียกว่า 

Conference of Parties หิร่อ COP โดย พลเอกประยุทธ์ิ์ 

จััน์ทร์โอชี่า น์ายกรัฐิมน์ติรีประเทศไทยประกาศ

เจัติน์ารมณ์ ใน์งาน์ COP21 ที�กรุงปารีสุ ประเทศฝ่รั�งเศสุ 

ว่า ประเที่ศัไที่ยู่จะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยู่ละ 20 

ถึึงร้อยู่ละ 25 ภายู่ในปี ค.ศั. 2030 
ทีี่�มา: https://www.spcg.co.th/th/knowledgeDetail/28/

Alternative%20Energy%20Plan

การจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเที่ศไที่ย
สุำาหิรับการจััดการก๊าซึ่เร่อน์กระจักใน์ประเทศไทยน์ั�น์ ได้มีการจััดติั�ง “องคุ์การบร์หิารจััดการก๊าซึ่เร่อน์กระจัก 

(องค์ุการมหิาชี่น์)” เรียกโดยย่อว่า “อบก.” ภายใต้ิการกำากับดูแลของรัฐิมน์ติรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธิ์รรมชี่าต์ิและส์ุ�งแวดล้อม 

ใน์ปี 2550 เพ่�อจััดการก๊าซึ่เร่อน์กระจักใน์ประเทศไทย ซ่ึ่�งจัะกล่าวถ่งภารก์จัหิลัก  ๆ ของ อบก. 2 อย่าง คุ่อ 1) การประเม์น์การปล่อย 

ก๊าซึ่เร่อน์กระจักใน์ระดับติ่าง ๆ ทั�งใน์ระดับรายสุาขาและรายองค์ุกร และ 2) การสุร้างกลไกสุำาหิรับการลดก๊าซึ่เร่อน์กระจัก

1) การประเมินก๊าซเรือนกระจก 
เพ่�อให้ิรู้แหิล่งที�มาของก๊าซึ่เร่อน์

กระจักว่า เก์ดจัากก์จักรรมใด 

เพ่�อเป็น์แน์วทางสุำาหิรับวางแผน์ใน์การ 

ลดก๊าซึ่เร่อน์กระจักที� ณ ปัจัจัุบัน์ 

มีทำาใน์หิลายระดับ โดยเฉพาะการ

ประเม์น์ก๊าซึ่เร่อน์กระจักระดับ

องค์ุกร หิร่อ การประเม์น์คุาร์บอน์

ฟุติพร์ �น์ท์ขององคุ์กร (Carbon 

Footprint of Organization: CFO) 

ซ่ึ่�งดำาเน์์น์การติามมาติรฐิาน์สุากล 

คุ่อ ISO 14064-1 ซ่ึ่�งแรกเร์�มเด์มที 

การประเม์น์ CFO น์ั �น์ เป็น์การ 

สุ่งเสุร์มให้ิทำาเป็น์ภาคุสุมัคุรใจัแติ่ใน์ปัจัจุับัน์ อบก. ได้ทำาคุวามร่วมม่อกับ สุำานั์กงาน์คุณะกรรมการกำากับหิลักทรัพย์

และติลาดหิลักทรัพย์ หิร่อ ก.ล.ติ. ใหิ้บร์ษ์ัทที�จัดทะเบียน์ใน์ติลาดหิลักทรัพย์แหิ่งประเทศไทยรายงาน์ข้อมูล 

ก๊าซึ่เร่อน์กระจักทุกปี

ทีี่�มา: https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8417 
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2) กลัไกสำาหรับการลัดก๊าซเรือนกระจก อบก. ได้สุร้างกลไกการลดก๊าซึ่เร่อน์กระจักข่�น์มาใชี่้อยู่หิลายกลไก 

ใน์ปัจัจัุบัน์ กลไกที�เป็น์ที�ยอมรับและพูดถ่งมากที�สุุดใน์ติอน์น์ี� คุ่อ โคุรงการลดก๊าซึ่เร่อน์กระจักภาคุสุมัคุรใจั 

ติามมาติรฐิาน์ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หิร่อ T-VER ซึ่่�งดำาเน์์น์การ 

ติามมาติรฐิาน์สุากล คุ่อ ISO 14064-2 เป็น์กลไกการสุ่งเสุร์มให้ิหิน่์วยงาน์ต่ิาง ๆ ไม่ว่าจัะเป็น์หิน่์วยงาน์ราชี่การ 

องคุ์กรปกคุรองสุ่วน์ท้องถ์�น์ หิร่อ เอกชี่น์ มีสุ่วน์ร่วมลดการปล่อยก๊าซึ่เร่อน์กระจักใน์ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย์�ง 

ผู้ผล์ติและใช้ี่พลังงาน์หิมุน์เวียน์ ภาคุอุติสุาหิกรรมที�มีก์จักรรมการเพ์�มประส์ุทธ์ิ์ภาพพลังงาน์ การจััดการของเสีุย 

การจััดการใน์ภาคุขน์สุ่ง รวมถ่งการปลูกติ้น์ไม้และการอน์ุรักษ์์ฟ้�น์ฟูป่า เชี่่น์ โคุรงการติ์ด Solar rooftop โคุรงการ 

น์ำาก๊าซึ่ชี่ีวภาพจัากฟาร์มสุุกรไปใชี่้ประโยชี่น์์ การปลูกป่า ฟ้�น์ฟูป่า เป็น์ติ้น์ ซึ่่�งปร์มาณก๊าซึ่เร่อน์กระจักที�ลด 

หิร่อกักเก็บได้ จัะเรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ซ่ึ่�งสุามารถซึ่�่อ-ขาย และถูกน์ำาไปชี่ดเชี่ย (Offset) การปล่อยก๊าซึ่

เร่อน์กระจักจัากองค์ุกร บุคุคุล การจััดงาน์อีเว้น์ท์ ได้

ทีี่�มา: หน่ว่ยูรัับรัอ่งการัจััดการัก๊าซเรืัอ่นกรัะจัก มหาวิ่ที่ยูาลััยูพีะเยูา
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บที่บาที่ของมหาวิที่ยาลััยพะเยากับการลัดก๊าซเรือนกระจกของประเที่ศไที่ย
 มหาวิที่ยู่าลัยู่พะเยู่า โดยู่คณะพลังงานและสิ�งแวดล้อม ได้ให้ความสำาคัญกับก๊าซเรือนกระจกตั�งแต�ชั้�วงแรก ๆ 

ท่ี่� อบก. เริ�มดำาเนินกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ�งได้เข้าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ มาอยู่�างต�อเนื�อง ดังน่�

พ.ศ.
2554

ส่งบุคลัากรเข�าร่วมอบรมการประเมินคาร์บอนฟุุตพริ�นที่์องค์กร (CFO)
แลัะการพัฒนาโครงการลัดก๊าซเรือนกระจก (T-VER)

พ.ศ.
2556

พัฒนาบุคลัากรเพื�อเป็นผู้้�ประเมินภายนอก เพื�อให�การรับรองการประเมิน CFO
แลัะ T-VER

พ.ศ.
2560

มหาวิที่ยาลััยพะเยา ขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นผู้้�ประเมินภายนอกสำาหรับการรับรอง
การประเมิน CFO แลัะ T-VER

การชั้ดเชั้ยคาร์บอน (Carbon Offsetting) แลัะ คาร์บอน 
Neutral

 การปล�อยู่ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จัาก 

ก์จักรรมต่ิาง ๆ ของมนุ์ษ์ย์อย่างต่ิอเน์�่อง ไม่ว่าจัะเป็น์การใช้ี่พลังงาน์ การใชี่้ไฟฟ้า 

การเกษ์ติรกรรม การขน์สุ่ง และส์ุ�งแวดล้อมใน์รูปแบบอ่�น์ ๆ ล้วน์เป็น์สุาเหิตุิสุำาคัุญ

ของการเก์ดภาวะโลกร้อน์ ซ่ึ่�งสุ่งผลกระทบต่ิอตัิวเราเองทั�งส์ุ�น์ กลไกการสุ่งเสุร์ม

โคุรงการลดก๊าซึ่เร ่อน์กระจัก คุ ่อ การซื �อคาร ์บอนเครดิตมาชั้ดเชั้ยู่ 

ปร์มาณก๊าซึ่เร่อน์กระจักที�ปล่อยออกมาจัากก์จักรรมต่ิาง ๆ ขององคุ์กร หิร่อ 

ก์จักรรม หิร่อที�เรียกว่า การทำาก์จักรรมชี่ดเชี่ยการปล่อยก๊าซึ่เร่อน์กระจัก หิร่อ 

กิจกรรมชั้ดเชั้ยู่คาร์บอน (Carbon Offsetting) เพ่�อทำาให้ิการปล่อยก๊าซึ่เร่อน์กระจัก 

จัากองคุ์กร หิร่อ ก์จักรรมลดลงบางสุ่วน์ แต�หากสามารถึลดได้เที่�ากับศั่นยู่์ 

จะเร่ยู่กว�าเป็น Carbon Neutral นั�นเอง

การดำาเนินงาน
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พ.ศ.
2560

ขึ�นที่ะเบ่ยนโครงการ T-VER ด�วยการลัดก๊าซเรือนกระจกจากการติด Solar rooftop 
ขนาด 500 kW แลัะสามารถลัดก๊าซเรือนกระจกได�ถึง 501 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เที่่ยบเที่่าต่อปี

พ.ศ.
2564

เข�าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวที่รัลัประเที่ศไที่ย (Thailand Carbon Neutral 
Network: TCNN) ซึ�งม่หน่วยงานภาครัฐแลัะเอกชั้นระดับประเที่ศเข�าร่วมกว่า 
104 องค์กร โดยมหาวิที่ยาลััยพะเยาม่เป้าหมาย ในการดำาเนินโครงการ ลัดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเที่ศไที่ยอย่างต่อเนื�อง
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พ.ศ.
2564

มหาวิที่ยาลััยพะเยาผู้่านการรับรองเป็นหน่วยงานตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
ISO 14065: 2013 สำาหรับการรับรองการประเมิน CFO แลัะ T-VER โดยเป็น
หน่วยงานที่่�สามารถให�การรับรองด�านก๊าซเรือนกระจกที่่�ครอบคลัุมขอบข่าย 
มากที่่ �สุดในประเที่ศไที่ย ซึ �งหน่วยตรวจประเมินน่ �นับเป็นจิกซอว์สำาคัญสำาหรับ 
การขับเคลัื�อนกลัไกการลัดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. เพื�อจะก�าวไปส้่มาตรฐาน
ระดับสากลัต่อไป

พ.ศ.
2565

ประเมินการปลั่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิที่ยาลััย เพื�อหาแนวที่างในการลัดก๊าซ
เรือนกระจก

พ.ศ.
2565

มุ่งเน�นการใชั้�พลัังงานสะอาด โดยดำาเนินโครงการร่วมกับการไฟุฟุ้าส่วนภ้มิภาค 
(PEA) ติดตั�ง Solar rooftop ขนาด 2.9 MW แลัะขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นโครงการลัดก๊าซ
เรือนกระจก

มหาวิที่ยาลััยพะเยา มุ่งมั�นในการพัฒนาด�านก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื�อง
เพื�อเป็นสถาบันที่่�เป็นผู้้�นำาด�านก๊าซเรือนกระจกของประเที่ศแลัะก�าวไปส้่มาตรฐานสากลัต่อไป

โดยู : ดรั.สุุรััตน์  เศษโพีธิิ์�
รัอ่งคณบดีฝ่่ายูกิจัการันิสิุต คณะพีลัังงานแลัะสุ�ิงแว่ดล้ัอ่ม
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รอบรั�ว มพ.

 การสุร้างพ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning Space) เป็น์หิน่์�ง

ใน์เป้าหิมายของมหิาว์ทยาลัย ที�จัะช่ี่วยสุร้างให้ิเก์ดการเรียน์รู้

แก่คุน์ทุกระดับ ทั�งบุคุลากรของมหิาว์ทยาลัย น์์ส์ุติ นั์กเรียน์ 

รวมถ่งประชี่าชี่น์ ใน์การใชี่้พ่�น์ที�การเรียน์รู้ เพ�่อพัฒิน์าคุวามรู้ 

พัฒิน์าทักษ์ะ และสุามารถน์ำาคุวามรู้หิร่อทักษ์ะไปประยุกต์ิใช้ี่

เพ่�อยกระดับการศ่กษ์า การสุร้างรายได้ การสุ่งเสุร์มสุุขภาวะที�ดี 

และบรรเทาปัญหิาคุวามเด่อดร้อน์ของชีุ่มชี่น์และสุังคุม 

ที�เก์ดข�่น์ ให้ิมีคุุณภาพชีี่ว์ติที�ดีข่�น์ สัุงคุมมีคุวามเข้มแข็ง มั�น์คุง 

หิลุดพ้น์จัากคุวามแติกต่ิางและเหิล่�อมลำ�า เก์ดสัุงคุมแห่ิงคุวามสุุข

 ใน์เด่อน์กัน์ยายน์ 2564 ที�ผ่าน์มา มหิาว์ทยาลัยพะเยา 

ได้ประกาศรางวัลสุนั์บสุนุ์น์พ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning Space) 

โดยเป็น์รางวัลท�ีมอบให้ิกับพ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning Space) 

ที�มีการดำาเน์์น์งาน์โดยกลุ่มบุคุลากรของมหิาว์ทยาลัยพะเยา 

ซ่ึ่�งสุามารถบร์หิารจััดการพ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning Space) 

ทำาใหิ้เก์ดผลกระทบใน์การเปลี�ยน์แปลงหิร่อการพัฒิน์า 

ใน์ด้าน์ต่ิาง ๆ โดยมีการทำางาน์แบบมีสุ่วน์ร่วมของประชี่าชี่น์ 

และภาคุสุ่วน์ต่ิาง ๆ ใน์ลักษ์ณะหุ้ิน์สุ่วน์คุวามร่วมม่อ (Collaborate) 

ที�ทำาให้ิเก์ดผลสุำาเร็จัและการพัฒิน์าที�เป็น์รูปธิ์รรม

 การจััดก์จักรรมใน์คุรั�งนี์� มีหิลายโคุรงการที�ให้ิคุวามสุน์ใจั 

และเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าว จัำาน์วน์ 16 พ่�น์ที� 

จัาก 10 หิน่์วยงาน์ และ “พ่�น์ที�การเรียน์รู้” ที�ผ่าน์การพ์จัารณา

คัุดเล่อก มีจัำาน์วน์ทั�งส์ุ�น์ 11 พ่�น์ที� โดยู่โครงการ Phayao 

Learning City เป็นโครงการท่ี่�ได้รับรางวัลระดับ Platinum 

จากผลงาน Phayao Learning City Route

 รางวัลสุนั์บสุนุ์น์พ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning Space 

มหิาว์ทยาลัยพะเยา ประจัำาปี 2564 ซ่ึ่�งรางวัลที�มอบใหิ้ทุกทีม

ที�เข้าร่วมก์จักรรมเป็น์โล่พร้อมเง์น์รางวัลทั�งหิมด 4 ระดับ คุ่อ 

ระดับ Bronze ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum 

ก์จักรรมท�ีได้รับรางวัลแบ่งติามระดับมีดังต่ิอไปนี์�

พื�นท่ี่�การเร่ยนร้�
(Learning Space)
สร�างหุ�นส่วนความร่วมมือ ส่้ความสำาเร็จ
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 Phayao Learning City Route ประกอบข่�น์จัาก 

แหิล่งการเรียน์รู้ 11 แหิ่ง ใน์พ่�น์ที�อำาเภอเม่องจัังหิวัดพะเยา 

ประกอบด้วย ชี่มรมผู้ปกคุรองบุคุคุลออท์สุติ์ก บ้าน์รักขน์ม 

วัดเม่องชุี่ม ศูน์ย์พัฒิน์าอาชีี่พและสุ่งเสุร์มผู้สูุงอายุ อุทยาน์

ว์ทยาศาสุติร์ร์มกว๊าน์พะเยา บ้าน์ด์น์คุำาปู้จู้ั โรงเรียน์เทศบาล 1 

โรงเรียน์เทศบาล 4 สุวน์น์น์ดา บ้าน์สุวน์จัาน์ใบไม้ศ์ร์สุุข 

วัดบ้าน์ติำ�า และ บ้าน์สุวน์น์น์ดา ซ่ึ่�งผู้สุน์ใจัสุามารถเด์น์ทาง 

ไปติามเสุ้น์ทางดังกล่าวฯ เพ่�อเรียน์รู้ทักษ์ะที�หิลากหิลาย 

ผ่าน์จัุดเด่น์ของแติ่ละชีุ่มชี่น์ด้วย ทั�งน์ี� โคุรงการ Phayao 

Learning City ได้รับทุน์สุน์ับสุน์ุน์จัากหิน์่วยบร์หิาร 

และจััดการทุน์ด้าน์การพัฒิน์าระดับพ่�น์ที � (บพท.) และ

สุำาน์ักงาน์คุณะกรรมการสุ่งเสุร์มว์ทยาศาสุติร์ ว์จััยและ

น์วัติกรรม (สุกสุว.) ใน์กระทรวงการอุดมศ่กษ์า ว์ทยาศาสุติร์ 

ว์จััยและน์วัติกรรม (อว.)   

ระดับ Platinum
Phayao Learning City Route
คณะศิลัปศาสตร์

รศ.ดร.ผู้ณินที่รา  ธ่ิรานนท์ี่ แลัะคณะ
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 ศูน์ย์ศ่กษ์าเศรษ์ฐิก์จัพอเพียงอยู่ภายใติ้คุณะเกษ์ติรศาสุติร์และทรัพยากรธิ์รรมชี่าติ์ โดยหิลัก ๆ จัะมี

อยู่ 4 ก์จักรรม คุ่อ

 1. งาน์ด้าน์พ่ชี่ คุ่อพ่ชี่ไร่ พ่ชี่สุวน์ พ่ชี่เศรษ์ฐิก์จั เชี่่น์ งาน์ปรับปรุงพัน์ธ์ิ์ข้าวโพดเล�ียงสัุติว์ งาน์ปรับปรุง

พัน์ธ์ิ์ข้าวโพดข้าวเหินี์ยว งาน์ไม้ดอกไม้ประดับ งาน์พัฒิน์าดอกกุหิลาบจ์ั�ว งาน์พัฒิน์าปุ�ย งาน์ Tissue culture 

เป็น์ต้ิน์

 2. งาน์ทางด้าน์การประมง มีหิลายสุ่วน์เชี่่น์ การเพาะพัน์ธิ์ุ์สุัติว์เศรษ์ฐิก์จั โดยเฉพาะปลา ซึ่่�งเป็น์

อาหิารหิลักของคุน์พะเยา หิร่อ ปลาสุวยงามเช่ี่น์กัน์ สัุติว์อ่�น์ๆ เช่ี่น์ อ่�ง กบ 

 3. งาน์ด้าน์ปศุสัุติว์ ปัจัจุับัน์ของเราคุ่อมีงาน์ด้าน์ไข่ไก่ ไก่เน์�่อ เลี�ยงแพะ เลี�ยงแกะ เลี�ยงหิมู ปัจัจุับัน์

หิล่อเลี�ยงใช้ี่พ่�น์ที�คุ่อน์ข้างมาก เป็น์ก์จักรรมที�กำาลังเติ์บโติอย่างมาก 

 4. งาน์ด้าน์แปรรูป โดยเอางาน์ก์จักรรมติ่าง ๆ ที�มีผล์ติภัณฑ์์เก์ดข่�น์ทั�ง พ่ชี่ สุัติว์ ประมง มาแปรรูป 

ทุกอย่างที�นี์� ทำาเป็น์ซ์ึ่กเน์เจัอร์โปรดักออกไป

ระดับ Gold
ศ้นย์การเร่ยนร้�เศรษฐกิจพอเพ่ยง มหาวิที่ยาลััยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์แลัะที่รัพยากรธิรรมชั้าติ

ผู้ศ.ดร.บุญฤที่ธิิ�  สินค�างาม แลัะคณะ
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 โดยพ่�น์ที�การเรียน์รู้ด้าน์การออกแบบ 

พัฒิน์าน์วัติกรรม และสุร้างผู้ประกอบการ หิร่อ UP 

SPACE ได้รับการสุนั์บสุนุ์น์งบประมาณจัากกระทรวง 

การอุดมศ่กษ์า ว์ทยาศาสุติร์ ว์จััยและน์วัติกรรม 

โดยกองสุ่ง เสุร์มและประสุาน์เพ่ �อประโยชี่น์์ 

ทางว์ทยาศาสุติร์ ว์จััยและน์วัติกรรม (กปว.) 

มหิาว์ทยาลัยพะเยา และธิ์น์าคุารออมส์ุน์ 

เพ่ �อพัฒิน์า ระบบน์์เวศใหิ้กับธิ์ุรก์จั

น์วัติกรรมเก์ดใหิม่ที�มีการเติ์บโติสุูง 

และสุร้างระบบน์์เวศสุ่งเสุร์มว์สุาหิก์จั 

เร์�มต้ิน์ (Startup Ecosystem) ข่�น์ใน์สุถาบัน์ 

การศ่กษ์า ซึ่่�งน์ำาไปสุู่การเป็น์มหิาว์ทยาลัย

แห่ิงการประกอบการ (Entrepreneurial University) 

และยกระดับบทบาทของสุถาบัน์การศ่กษ์าใน์การ

สุ่งเสุร์มคุวามติระหิน์ักและคุวามติ่�น์ติัวใน์การเป็น์ 

ผู้ประกอบการธุิ์รก์จัน์วัติกรรม และสุร้างคุวามร่วมม่อ 

4 ฝ่่าย ระหิว่างภาคุรัฐิ ภาคุเอกชี่น์ มหิาว์ทยาลัย 

และชุี่มชี่น์ ใน์การพัฒิน์าก์จักรรมหิร่อบร์การพ่�น์ฐิาน์ 

ที�สุามารถถ่ายทอดองค์ุคุวามรู้ที�มุ่งเน้์น์การยกระดับ 

เศรษ์ฐิก์จัและสัุงคุมอย่างเป็น์ระบบ 

ระดับ Silver
พื�นท่ี่�การเร่ยนร้�ด�านการออกแบบพัฒนา
นวัตกรรมแลัะสร�างผู้้�ประกอบการ
สถาบันนวัตกรรมแลัะถ่ายที่อดเที่คโนโลัย่

ระดับ Bronze    จำานวน 8 พื�นท่ี่�
โรงเร่ยนส่งเสริมสุขภาพผู้้�ส้งอายุ
(วัดบ�านต๋อมดง)
คณะพยาบาลัศาสตร์

ผู้ศ.ดร.ปะราล่ั  โอภาสนันท์ี่ แลัะคณะ

ผู้ศ.ดร.สันธิิวัฒน์  พิทัี่กษ์ผู้ลั แลัะคณะ
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พิพิธิภัณฑ์์ธิรรมชั้าติวิที่ยา
คณะวิที่ยาศาสตร์

ศ้นย์การเร่ยนร้�เกษตรชุั้มชั้นเว่ยงลัอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม่สิที่ธิิแอพพลิัเคชัั้�น (Me - Sitthi Application)
แพลัตฟุอร์มแห่งการเร่ยนสวัสดิการสังคม แบบบ้รณาการ
คณะรัฐศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์

ศ้นย์การเร่ยนร้�วัฒนธิรรมไที่ลืั�อ
การท่ี่องเท่ี่�ยววัฒนธิรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แลัะศิลัปกรรมศาสตร์

ผู้ศ.ดร.ฉััตรทิี่พย์  ชัั้ยฉักรรจ์ แลัะคณะ

อาจารย์ปร่ยาชั้นก  เกษสุวรรณ แลัะคณะ

ผู้ศ.ดร.ทิี่พย์วรรณ  สรรพสัตย์ แลัะคณะ

ผู้ศ.ดร.ธินาทิี่พย์  จันที่ร์คง แลัะคณะ
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พื�นท่ี่�การเร่ยนร้�กระบวนการแปรร้ป
ผู้ลิัตภัณฑ์์จากผัู้กตบชั้วา ด�วยนวัตกรรมการอบแห�ง
พลัังงานแสงอาทิี่ตย์ของชุั้มชั้นจังหวัดพะเยา
คณะพลัังงานแลัะสิ�งแวดลั�อม

ระเบ่ยงวัฒนธิรรมกว๊านพะเยา
คณะบริหารธุิรกิจแลัะนิเที่ศศาสตร์

ศ้นย์การเร่ยนร้�ผู้้�ส้งวัย วัดแม่กาห�วยเค่ยน
(ศ้นย์พุฒิภัที่ร)

คณะรัฐศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์

 โดยการจััดก์จักรรม Pitching การประกวดรางวัลสุน์ับสุน์ุน์พ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning Space) 

มหิาว์ทยาลัยพะเยา ประจัำาปี 2564 จัะเป็น์ก์จักรรมหิน่์�งที�เป็น์แรงกระตุ้ิน์ให้ิเก์ดพ่�น์ที�การเรียน์รู้ (Learning 

Space) ที�จัะชี่่วยขับเคุล่�อน์และเสุร์มแน์วคุ์ดดังกล่าวใหิ้เก์ดเป็น์รูปธิ์รรม ติลอดจัน์ขยายผลการดำาเน์์น์งาน์ 

ที�เป็น์รูปธิ์รรมให้ิยั�งย่น์ต่ิอไป

รศ.ดร.ต่อพงศ์  กร่ธิาชั้าติ แลัะคณะ

รศ.ดร.ประยงค์  จันที่ร์แดง แลัะคณะ

อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์ี่ แลัะคณะ



24

 โคุรงการยกระดับเศรษ์ฐิก์จัและสุังคุมรายติำาบล 

แบบบูรณาการ (มหิาว์ทยาลัยสูุ่ติำาบล สุร้างรากแก้วให้ิประเทศ) 

หิร่อ U2T ซึ่่�งเป็น์สุ่วน์หิน์่�งใน์การพัฒิน์าทักษ์ะแก่ผู้เข้าร่วม

โคุรงการ U2T ที�เปิดโอกาสุใหิ้ผู้เข้าแข่งขัน์ได้ระดมคุวามคุ์ด 

จัากปัญหิาและคุวามติ้องการใน์พ่�น์ที �กว่า 3,000 ติำาบล 

ทั�วประเทศ เพ่�อได้เรียน์รู้และปฏ์บัต์ิจัร์งใน์ชุี่มชี่น์ จัน์เก์ดแน์วทาง 

การแก้ปัญหิา เช์ี่งน์วัติกรรมที�ยกระดับเศรษ์ฐิก์จัจัากฐิาน์ราก

อย่างแท้จัร์ง

 มหิาว์ทยาลัยพะเยา ใน์ฐิาน์ะเคุร่อข่ายสุถาบัน์อุดมศ่กษ์า 

8 แหิ่ง ได้รับมอบหิมายให้ิดำาเน์์น์ก์จักรรม Hackathon ใน์พ่�น์ที�

ภาคุเหิน่์อติอน์บน์ ซ่ึ่�งประกอบด้วยมหิาว์ทยาลัยร่วมดำาเน์์น์งาน์ 

ใน์พ่�น์ที�จัำาน์วน์ 18 สุถาบัน์ โดยเน้์น์การพัฒิน์าทักษ์ะแก่ผู้ได้รับ

การจั้างงาน์ ประจัำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหิ้สุามารถ 

เข้าใจัปัญหิา คุ์ดว์เคุราะหิ์ และระดมคุวามคุ์ดสุร้างสุรรคุ์

ผ่าน์กระบวน์การคุ์ดเชี่์งออกแบบ (Design Thinking) ที�มี

โจัทย์หิร่อคุวามต้ิองการใน์พ่�น์ที�เป็น์ศูน์ย์กลางหิร่อเป้าหิมาย 

(Problem-based Learning) และพัฒิน์าแน์วทางแก้ปัญหิา 

เช์ี่งน์วัติกรรมผ่าน์ก์จักรรมการแข่งขัน์ Hackathon ภายใต้ิโจัทย์ 

“น์วัติกรรมเพ�่อขับเคุล่�อน์เศรษ์ฐิก์จัฐิาน์ราก” ใน์ 4 ด้าน์ ได้แก่ 

1) การยกระดับการท่องเที�ยว 2) การน์ำาองค์ุคุวามรู้ไปช่ี่วยบร์การ 

ชุี่มชี่น์ 3) การสุ่งเสุร์มด้าน์ส์ุ�งแวดล้อม และ 4) ศ์ลปวัฒิน์ธิ์รรม 

โดยติั�งเป้ามีผู ้เข้าร่วมโคุรงการไม่น์้อยกว่า 300 ทีม หิร่อ 

2,000 คุน์ และใหิ้สุถาบัน์อุดมศ่กษ์า 8 เคุร่อข่ายทั�วประเทศ 

จััดแข่งขัน์ระดับภูม์ภาคุ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
แลัะสังคมรายตำาบลัแบบบ้รณาการ

(มหาวิที่ยาลััยส่้ตำาบลั สร�างรากแก�วให�ประเที่ศ) 
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 U2T เป็น์โคุรงการจั้างงาน์ นั์กศ่กษ์า บัณฑ์์ติจับใหิม่

และประชี่าชี่น์ 60,000 คุน์ ใหิ้เข้าไปปฏ์บัต์ิงาน์ใน์พ�่น์ที� เพ�่อใหิ้

เก์ดการสุร้างงาน์และพัฒิน์าแก้ไขปัญหิาและเศรษ์ฐิก์จัของ

ติำาบลแบบพุ่งเป้า ดำาเน์์น์การ 1 ปี โดยวัน์ที� 2 กรกฎาคุม 2564 

มหิาว์ทยาลัยพะเยาเป็น์เจั้าภาพจััดก์จักรรมการ PITCHING 

U2T HACKATHON ระดับภูม์ภาคุ เพ่�อคัุดเล่อก 5 ทีมสุุดท้าย

จัาก 22 ทีม ใน์การแข่งขัน์ U2T HACKATHON ระดับภูม์ภาคุ 

(ภาคุเหิน์่อ) มหิาว์ทยาลัยพะเยา มี 3 ผลงาน์ที�ผ่าน์เข้ารอบ 

เพ่�อแข่งขัน์ช์ี่งเป็น์ 1 ใน์ 5 ทีมตัิวแทน์ภาคุเหิน่์อ ไปร่วมแข่งขัน์

ใน์ระดับประทศ คุ่อ ผลงาน์ “ศ์ลปะผ่าน์ผ้าทอภูซึ่าง” ผลงาน์ 

“น์ำ�าผ่�งเด่อน์ห้ิา วังถำ�าแก้ว” และผลงาน์ “คุำาปัน์เกย สัุน์ปูเลย”  

 สุุดยอด 5 ทีม ที �ได้ร ับการคุัดเล่อกเป็น์ติัวแทน์ 

ของภาคุเหิน่์อ ได้รับเง์น์รางวัล ทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่

เชี่์ดชีู่เกียรติ์ ซึ่่�งติ้องน์ำาแน์วทางการพัฒิน์า ใน์รูปแบบไอเดีย 

ไปทดลองทดสุอบใน์พ่�น์ที�จัร์ง ภายใติ้คุำาแน์ะน์ำาของพี�เลี�ยงและ

ผู้น์ำาชุี่มชี่น์ เป็น์เวลา 3 เด่อน์ เพ่�อพัฒิน์าเป็น์ “ตัิวต้ิน์แบบ” 

หิร่อ ผลการศ่กษ์าคุวามเป็น์ไปได้ของโคุรงการ ก่อน์เข้าสูุ่การ

เฟ้น์หิา 5 สุุดยอดแน์วทางการขับเคุล่�อน์เศรษ์ฐิก์จัฐิาน์ราก 

ใน์การแข่งขัน์ระดับประเทศ (U2T NATIONAL HACKATHON 

2021) ใน์วัน์ที� 19 พฤศจ์ักายน์ 2564 ช์ี่งเง์น์รางวัลสุนั์บสุนุ์น์ 

ทีมละ 100,000 บาทพร้อมรับโล่เชี่์ดชีู่เกียรติ์ เพ่�อติ่อยอด 

และพัฒิน์าสูุ่การเป็น์ผู้ประกอบการน์วัติกรรมชุี่มชี่น์ 

 ผลลัพธิ์์สุำาคัุญจัากการแข่งขัน์ จัะเป็น์สุ่วน์หิน่์�งใน์การ

แก้ปัญหิา พัฒิน์าอย่างมุ่งเป้าและยกระดับชี่ีว์ติ คุวามเป็น์อยู่

ของคุน์ใน์ชุี่มชี่น์ได้อย่างเป็น์รูปธิ์รรมและยั�งย่น์ โดยหิลังจัากนี์� 

แน์วทางการพัฒิน์าทั�งหิมดที�ได้จัากการน์ำาเสุน์อไอเดียของทุกทีม 

จัะสุามารถน์ำาไปขยายผลไปสุู่น์โยบายและแผน์พัฒิน์าชีุ่มชี่น์ 

ที�เป็น์รูปธิ์รรมติ่อไป

 ผลการช์ี่งแชี่มป์มีการประกาศทีมที�ชี่น์ะเล์ศระดับ

ประเทศใน์วัน์ที� 19 พฤศจ์ักายน์ 2564 โดยทีมชี่น์ะเล์ศระดับ

ประเทศ 5 ทีมสุุดท้าย มาจัาก มหิาว์ทยาลัยเทคุโน์โลยีราชี่

มงคุลสุุวรรณภูม์ มหิาว์ทยาลัยทักษ์์ณ มหิาว์ทยาลัยเทคุโน์โลยี

ราชี่มงคุลล้าน์น์า มหิาว์ทยาลัยราชี่ภัฏวไลยอลงกรณ์ และ

มหิาว์ทยาลัยราชี่ภัฎบุรีรัมย์ โดย ศาสุติราจัารย์ ดร.น์พ.ส์ุร์ฤกษ์์ 

ทรงศ์ว์ไล ปลัดกระทรวงการอุดมศ่กษ์า ว์ทยาศาสุติร์ ว์จััยและ

น์วัติกรรม (อว.) ใน์ฐิาน์ะประธิ์าน์โคุรงการ U2T กล่าวว่า 

ทุกคุน์คุ่อผู้ชี่น์ะติั�งแติ่วัน์แรกที�เข้ามาอยู่ใน์โคุรงการ ทุกคุน์ 

คุ่อสุ่วน์สุำาคุัญของการเปลี�ยน์แปลงชีุ่มชี่น์ที�เราอยู่ ประเทศ 

ที�เราอยู่ และจัะเป็น์ติ้น์แบบสุำาหิรับขยายผลสุู่ติำาบลอ่�น์ ๆ 

โดย อว. จัะสุน์ ับสุน์ ุน์ติ ่อยอดเพ ่ �อน์ ำาไปสุ ู ่การพ ัฒิน์า 

ผล์ติภัณฑ์์จัร์งและมีมาติรฐิาน์ดีย์�งข่�น์ รวมทั�งการขยายช่ี่องทาง 

การติลาดต่ิอไป




