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	 มหาวิิทยาลััยพะเยา	 ม่�งสู่่�การสู่ร้างควิามเข้้มแข้็งให้ชุ่มชุน	 ผ่�านการบริการวิิชุาการ	 งานวิิจััย	

สู่่ �ชุ่มชุน	 สู่ร้างม่ลัค�าจัากภู่มิปััญญาสู่่�สู่ายตาปัระชุาคมโลักอย�างสู่ร้างสู่รรค์	 พร้อมม่�งมั �นแลัะตั�งใจั

เคียงบ�าเคียงไหลั�ชุ่มชุนให้เกิดควิามมั�งคั�งแลัะยั�งยืน

	 นิตยสู่าร	 UP	 LIFE	 เลั�มนี�	 จััดทำาข้้ �นมาในการครบรอบ	 10	 ปัี	 การบริการวิิชุาการสู่่�ชุ่มชุน	

จัากรากฐานโครงการ	 1	 คณะ	 1	 โมเดลั	 สู่่�	 การพัฒนาเปั็นโครงการ	 1	 คณะ	 1	 สู่ัญลัักษณ์ควิามสู่ำาเร็จั	

พัฒนาก้าวิต�อไปั	จันกลัายเป็ันโครงการ	1	คณะ	1	ชุ่มชุนนวัิตกรรม	เพื�อตอบโจัทย์วิิสัู่ยทัศน์มหาวิิทยาลััยพะเยา	
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รองศาสตราจารย์ ดีร.สุภกร  พงศบางโพธิิ�
อธิิการบดีีมหาวิิที่ยาลััยพะเยา

 “มหาวิิที่ยาลััยสร้ างปัญญา 
เพ่�อนวิัตกรรมชีุมชีน ส่�สากลั”	วิิสัู่ยทัศน์
การพัฒนาชุ่มชุนแลัะสัู่งคม	เพื�อการพัฒนาอย�างยั�งยืน

	 มหาวิิทยาลััยพะเยา	 เป็ันแหลั�งรวิมทรัพยากร

บ่คคลัที�มีค่ณค�าแลัะแหลั�งรวิมองค์ควิามร้่ในท่กสู่าข้าวิิชุา	

ท ั � งด ้านวิ ิทยาศาสู่ตร ์สู่ ่ข้ภูาพ	 ด ้านวิ ิทยาศาสู่ตร	์

แลัะเทคโนโลัยี	 ด้านมน่ษยศาสู่ตร์แลัะสู่ังคมศาสู่ตร	์

ด้วิยปัณิธานม่�งมั�น	 “ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข้็งข้อง

ชุุมชุน (Wisdom for Community Empowerment)” 

แลัะด้วิยพันธกิจัด้านบริการวิิชุาการแก�ชุ่มชุนแลัะสัู่งคม	

มหาวิิทยาลััยจัะสู่ามารถอย่�ร�วิมกับชุ่มชุนแลัะสู่ังคม	

สู่ร้างควิามสู่ัมพันธ์ที �ดี	 เปั็นที�พ้ �งให้ชุ่มชุนแลัะสู่ังคม	

ในการยกระดับการศ้กษา	สู่ร้างรายได้	สู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาวิะที�ดี	

แลัะชุ�วิยบรรเทาปััญหาควิามเดือดร้อนข้องชุ่มชุน	

แลัะสู่ังคม	เพื�อให้มีค่ณภูาพชุีวิิตที�ดีข้้ �น	สู่ังคมมีควิาม

เข้ ้มแข้ ็งแลัะม ั �นคง	 หลั ่ดพ ้นจัากควิามแตกต �าง

แลัะควิามเหลัื�อมลัำ�า	 เกิดสู่ังคมแห�งควิามสู่่ข้ด้วิยการ	

นำาองค์ควิามร่้ที �มีอย่�ในมหาวิิทยาลััยไปัพัฒนาชุ่มชุน

ให้เกิดควิามมั�งคั�งแลัะยั�งยืนต�อไปั

	 จัากควิามสู่ำาเร็จัข้องโครงการ	1	คณะ	1	โมเดลั	

ในระยะเริ�มแรกข้องมหาวิิทยาลััยพะเยา	 เชุ�น	 โครงการ

โคข่้นดอกคำาใต้	อำาเภูอดอกคำาใต้	ข้องคณะเกษตรศาสู่ตร์

แลัะทรัพยากรธรรมชุาติ	 โครงการข้้าวิหอมนกย่ง	

อำาเภูอจั่น	 ข้องคณะวิิทยาศาสู่ตร์	 โครงการทรัพย์สู่ิน

ทางปััญญาผ่้าทอไทลัื �อ	 อำาเภูอเชุียงม�วิน	 ข้องคณะ

นิติศาสู่ตร์	แลัะอีกหลัายโครงการ	ได้สู่ร้างการเปัลีั�ยนแปัลัง	

ให้กับชุ่มชุนอย�างเห็นได้ชุัด	 ทำาให้การบริหารจััดการ	

ซ้ึ่�งเป็ันไปัในทิศทางข้องการใชุ้องค์ควิามร้่แลัะนวัิตกรรม

ที�มีอย่�ในมหาวิิทยาลััยออกไปัสู่่�การใชุ้ปัระโยชุน์เพื�อการ

พัฒนาชุ่มชุนแลัะสู่ังคม	 เกิดผ่ลัลััพธ์อย�างเปั็นร่ปัธรรม	

โดยในปัีที�	 10	มหาวิิทยาลััยพะเยาได้ก้าวิไปัสู่่�โครงการ	

1	คณะ	1	สู่ัญลัักษณ์ควิามสู่ำาเร ็จั	แลัะในปััจัจั่บ ัน	

ได้รับการผ่ลัักดันไปัสู่่�โครงการ	1	คณะ	1	ชุ่มชุนนวัิตกรรม	

ซึ่้�งสู่อดรับกับวิิสู่ัยทัศน์	 “มหาวิทยาลััยสร้้างปััญญา 

เพ่ื่�อนวัตกร้ร้มชุุมชุน ส่�สากลั”	อย�างลังตัวิ

Innovative
   University
for  Community  Empowerment

การใช้้องค์์ค์วามร้้
และนวัตกรรม
ท่ี่�ม่อยู้่�ในมหาวิที่ยู่าลัยู่
ออกไปสู้่�การใช้้ประโยู่ช้น์
เพ่ื่�อการพัื่ฒนาชุ้มช้น
และสัู่งค์ม เกิดผลลัพื่ธ์์ 
อยู่�างเป็นร้ปธ์รรม
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 “มหาวิิ ที่ยาลัั ยสร้ างนวิั ตกรรม
เพ่�อควิามเข้้มแข็้งข้องชุีมชีน”	เป็ันอีกหน้�งนโยบาย
ข้องอธิการบดี	รองศาสู่ตราจัารย์	ดร.สู่่ภูกร	พงศบางโพธิ�	

ในการข้ับเคลัื�อนมหาวิิทยาลััยพะเยา	ตามปัณิธานที�วิ�า	

“ปััญญาเพ่ื่�อความเข้้มแข็้งข้องชุุมชุน”	ในปีั	พ.ศ.	2563	

มหาวิิทยาลััยพะเยาได้กำาหนดให้	 16	 คณะ	 2	 วิิทยาลััย	

ได้คัดเลืัอกพื�นที�	 ที�มีควิามพร้อมจัากฐานการทำางานเดิม

ตามโครงการ	1	คณะ	1	โมเดลั	แลัะ	1	คณะ	1	สัู่ญลัักษณ์

ควิามสู่ำาเร็จั	สู่่�การดำาเนินการในร่ปัแบบ “1 คณะ 1 ชุีมชีน
นวัิตกรรม”

โดยการดำาเนินการดังกลั�าวิ	มีเป้ัาหมายควิามสู่ำาเร็จัดังนี�

	 1.	 เกิดชุ่มชุนนวัิตกรรม	 (Smart	 Community)	

ไม�น้อยกวิ�า	10	ชุ่มชุน	

	 2.	 มีการใชุ้หรือสู่ร้างนวัิตกรรม	เพื�อการพัฒนา

พื�นที�อย�างน้อย	1	นวัิตกรรม/ชุ่มชุน

	 3.	มีการสู่ร้างนวัิตกรชุาวิบ้านหรือนักวิิจััยชุาวิบ้าน	

อย�างน้อย	10	คน/ชุ่มชุน

	 4.	มีการเติบโตข้องม่ลัค�าเศรษฐกิจัข้องชุ่มชุน	

ไม�น้อยกวิ�าร้อยลัะ	10

	 5.	 เกิดการพัฒนาค่ณภูาพชีุวิิตข้องคนในชุ่มชุน

อย�างเป็ันร่ปัธรรม

	 นอกจัากนี�	 การดำาเนินการในโครงการ	1	คณะ		

1	 ชุ ่มชุนนวิ ัตกรรม	 ย ังตอบสู่นองวิ ิสู่ ัยท ัศน ์ข้อง

มหาวิิทยาลััยพะเยา	 “มหาวิิทยาลััยสู่ร้างปััญญา	

เพื�อนวัิตกรรมชุ่มชุนสู่่�สู่ากลั”	(University	for	community	

Innovation	with	 international	 standard)	ที�สู่อดคลั้อง

กับเป้ัาหมายสู่ากลัที�ผ่ลัักดันให้เกิดการพัฒนาที�ยั�งยืน	

(Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs)	 ตามที�

มหาวิิทยาลััยได้เข้้าร�วิมการจััดอันดับมหาวิิทยาลััย	

The	 Times	 Higher	 Education’s	 Impact	 Rankings	

ซึ่้ �งมีการปัระเมินที �ครอบคลั่ม	 3	ด้าน	ปัระกอบด้วิย	

1.	 ด้านงานวิิจััย	 2.	 ด้านการเผ่ยแพร�	 แลัะ	 3.	 ด้านการ

ดำาเนินงานด้านต�าง	ๆ	ที�สู่นับสู่น่นการพัฒนาที�ยั �งยืน

ข้องมหาวิิทยาลััย	 โดยครอบคล่ัมแลัะตอบโจัทย์เป้ัาหมาย

การพัฒนา	ตาม	SDG4	Quality	Education	(การศ้กษา

ที�เท�าเทียม)	 ซึ่้ �งมหาวิิทยาลััยสู่ร้างโอกาสู่การเรียนร่ ้

ไปัยังชุ่มชุนพื�นที�รอบมหาวิิทยาลััย	 แลัะสู่ร้างการเรียนร้่

ตลัอดชีุวิิต	 แลัะ	 SDG17	 Partnerships	 for	 the	 goals	

(ควิามร�วิมมือเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน)	 ที�มหาวิิทยาลััย

ได้ร�วิมมือกับภูาคีเครือข้�ายในระดับชุ่มชุนท้องถิ�น	

องค์กรปักครองสู่�วินท้องถิ �น	 ตลัอดจันภูาคเอกชุน	

พัฒนาพื�นที�เป้ัาหมายที�ครอบคล่ัมในท่กมิติอย�างยั�งยืน	

โดยผ่ลัการปัระเมินภูาพรวิมมหาวิิทยาลััยพะเยา

ในปัี	2563	ที�ผ่�านมา	มหาวิิทยาลััยถ่กจััดอย่�ในอันดับ

ที�	401-600	ในระดับโลัก	อันดับที�	11	ข้องปัระเทศ	

คณะ
ชุีมชีนนวัิตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดีร.เสมอ  ถาน้อย
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจัยแลัะนวัิตกรรม

มหาวิที่ยู่าลัยู่ได้ร�วมม่อ
กับภาค่์เค์ร่อข่�ายู่
ในระดับชุ้มช้นท้ี่องถิิ่�น 
องค์์กรปกค์รอง
สู่�วนท้ี่องถิิ่�น ตลอดจน
ภาค์เอกช้น พัื่ฒนา
พ่ื่�นท่ี่�เป้าหมายู่
ท่ี่�ค์รอบค์ลุมในทุี่กมิติ
อยู่�างยัู่�งยู่่น
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อำำ�เภอำจุุน

อำำ�เภอำดอำกคำำ�ใต้้

อำำ�เภอำภูก�มย�ว

อำำ�เภอำแม่ใจุ

อำำ�เภอำเมือำง

	 มหาวิิทยาลััยพะเยาให้ควิามสู่ำาคัญกับการนำาองค์ควิามร่้

ไปัพัฒนาชุ่มชุนให้เกิดควิามยั�งยืน	ตามปัณิธานข้องมหาวิิทยาลััย	

“ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข้็งข้องชุุมชุน”	 เพื�อต�อยอดสู่่�วิิสู่ัยทัศน์

ข้องมหาวิิทยาลััยพะเยา	“มหาวิทยาลััยสร้้างปััญญา เพ่ื่�อนวัตกร้ร้ม

ชุุมชุนส่ �สากลั”		จัากโครงการ	1	คณะ	1	โมเดลั	สู่่ �	การพัฒนา

เป็ันโครงการ	1	คณะ	1	สัู่ญลัักษณ์ควิามสู่ำาเร็จั	จันกลัายเป็ันโครงการ	

1	คณะ	1	ชุ่มชุนนวิัตกรรม	ปัระสู่บผ่ลัสู่ำาเร็จัมากกวิ�า	100	โครงการ	

เพื�อการพัฒนาชุ่มชุนที�ยั�งยืน

อำำ�เภอำแม่ใจุ

• แกนนำ�สุุขภ�พชุุมชุนสุุขภ�วะ แม่ใจุ 
คณะสู่หเวิชุศาสู่ตร์

อำำ�เภอำเมือำง

• แม่ก�เสุริิมสุริ้�งพลัังคำริอำบคำริัว  

คณะทันตแพทยศาสู่ตร์

• แม่ใสุโมเดลั ต้้นแบบริะบบสุุขภ�พชุุมชุน  

คณะพยาบาลัศาสู่ตร์

• ภูมิภ�ษ�ถิ่ิ�นพะเย�    

คณะศิลัปัศาสู่ตร์

• ผัักต้บชุว�แสุงอำ�ทิิต้ย์โมเดลั   

คณะพลัังงานแลัะสิู่�งแวิดล้ัอม

อำำ�เภอำจุุน

• ข้�วหอำมมะลัิอำินทิริีย์วิถิ่ีจุุน อำำ�เภอำจุุน   
คณะวิิทยาศาสู่ตร์

• ก�ริพัฒน�ก�ริเริียนก�ริสุอำนแบบบูริณ�ก�ริสุะเต้็มศึึกษ�
ริ่วมกับวัฒนธริริมแลัะปริะวัต้ิศึ�สุต้ริ์ทิ้อำงถิ่ิ�น  

คณะวิิศวิกรรมศาสู่ตร์

อำำ�เภอำภูก�มย�ว

• ก�ริอำอำกแบบแลัะพัฒน�โคำริงสุริ้�งพื�นฐ�น  
ทิ�งภูมิสุ�ริสุนเทิศึแบบมีสุ่วนริวม   
เพื�อำก�ริพัฒน�ชุุมชุนอำย่�งยั�งยืน   

คณะเทคโนโลัยีสู่ารสู่นเทศแลัะการสืู่�อสู่าร

อำำ�เภอำดอำกคำำ�ใต้้

• นำ��มันกริะเทิียม      

คณะวิิทยาศาสู่ตร์การแพทย์

• โคำขุนดอำกคำำ�ใต้้      

คณะเกษตรศาสู่ตร์แลัะทรัพยากรธรรมชุาติ

• งำ�เมือำงโมเดลั ศึ�สุต้ริ์พริะริ�ชุ�เพื�อำก�ริพัฒน�สุู่คำว�มยั�งยืน 

วิิทยาลััยการศ้กษา

• Happy Community @สุันจุกปก    

คณะบริหารธ่รกิจัแลัะนิเทศศาสู่ตร์

Faculty
Smart Community
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ความสำำาเร็็จ 

จากปััญญาเพ่ื่�อความเข้้มแข็้ง

ข้องชุุมชุน

2553 - 2564

อำำ�เภอำภูซ�ง

อำำ�เภอำปง

อำำ�เภอำเชุียงคำำ�

อำำ�เภอำเชุียงม่วน

อำำ�เภอำภูซ�ง

• Student engagement to community 
engagement   

คณะแพทยศาสู่ตร์

อำำ�เภอำเชุียงคำำ�

• ศึิลัปวัฒนธริริมไทิลัื�อำพะเย�สุู่ก�ริสุริ้�งสุริริคำ์แลัะอำอำบแบบ  
คณะสู่ถาปััตยกรรมศาสู่ตร์แลัะศิลัปักรรมศาสู่ตร์

• ก�ริพัฒน�ชุุมชุนนวัต้กริริมผั่�นก�ริริ่วมสุริ้�งสุริริคำ์ 
นวัต้กริริมดิจุิทิัลัสุำ�หริับจุัดสุวัสุดิก�ริสุังคำมเฉพ�ะบุคำคำลั   
คณะรัฐศาสู่ตร์แลัะสัู่งคมศาสู่ตร์

• เภสุัชุอำ�สุ� พ�ชุุมชุนยั�งยืน     

คณะเภูสัู่ชุศาสู่ตร์

อำำ�เภอำปง

• ก�ริพัฒน�ริะบบสุ�ริสุนเทิศึด้�นสุุขภ�พริะยะไกลั 

คณะแพทยศาสู่ตร์

อำำ�เภอำเชุียงม่วน

• ทิริัพย์สุินทิ�งปัญญ�ผั้�ทิอำไทิลัื�อำเชุียงม่วน 
คณะนิติศาสู่ตร์

กริุงเทิพมห�นคำริ

• บ�งกอำกน้อำยโมเดลั  

วิิทยาลััยการจััดการ
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คณะแพที่ยศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศแลัะการส่�อสารสุข้ภาพที่างไกลั 
(Information Communications Distance and Technology Used in 
Health)
	 คณะแพทยศาสู่ตร์ลังพื�นที�	พัฒนาเครือข้�ายการสืู่�อสู่ารด้วิยระบบเทคโนโลัยี

สู่ารสู่นเทศไว้ิในกิจักรรมบริการสู่่ข้ภูาพข้องหน�วิยบริการสู่าธารณสู่่ข้ในชุ่มชุน	เพื�อสู่นอง

ตอบต�อควิามจัำาเปั็นในการเข้้าถ้งระบบบริการสู่่ข้ภูาพ	โดยจััดให้มีการอบรมเทคนิค	

ในสู่ื�อสู่ารผ่�านระบบออนไลัน์	ทำาให้ชุ่มชุนในพื�นที�สู่ามารถเข้้าถ้งการบริการสู่่ข้ภูาพ	

โดยเฉพาะด้านข้้อม่ลัข้�าวิสู่าร	อาทิ	การเกิดโรคระบาด	การด่แลัสู่่ข้ภูาพตนเอง	

อีกทั�งข้�าวิสู่ารอื�น	 ๆ	 ที�ทันสู่มัยแลัะเป็ันปัระโยชุน์ต�อการสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพ	 ป้ัองกันโรค	

ตลัอดจันสู่�งเสู่ริมค่ณภูาพด้านการรักษาพยาบาลั	ในเข้ตพื�นที�	อำาเภูอปัง	แลัะอำาเภูอเมือง	

จัังหวัิดพะเยา

วิท
ยา
ศา
สำต
ร็สำ
ข้ภ
าพื่

Faculty
Smart Community
1 คณะ 1 ชีุมชีนนวิัตกรรม
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คณะสหเวิชีศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาอุปกรณ์ในการที่ำางานข้องรยางค์ส�วินลั�าง 
แลัะลัดีอาการปวิดี
	 คณะสู่หเวิชุศาสู่ตร์ลังพื�นที�	 อำาเภูอแม�ใจั	 จัังหวัิดพะเยา	 ศ้กษาข้้อม่ลัปััญหา

สู่่ข้ภูาพข้องผ้่่สู่่งอาย่ในพื�นที�	พบวิ�าผ้่่สู่งอาย่นอกจัากจัะพบปััญหาด้านการเคลืั�อนไหวิ

ปััญหาสู่่ข้ภูาพที�สู่ำาคัญข้องสู่่งอาย่อีกอย�างหน้�งคือ	การเสู่ื�อมข้องข้้อต�าง	ๆ	โดยที�	

พบบ�อยคือ	ข้้อเข้�า	ซ้ึ่�งเป็ันผ่ลัจัากจัากเสืู่�อมข้องกระด่กอ�อนข้องผิ่วิข้้อตามวัิย	ร�วิมกับ

ปััจัจััยต�าง	ๆ	 เชุ�น	นำ�าหนักตัวิมาก	 เป็ันต้น	 ซ้ึ่�งการเสืู่�อมข้องข้้อต�อมักเกิดร�วิมกับการ

อักเสู่บ	สู่�งผ่ลัให้เกิดการปัวิด	ทำาให้ควิามสู่ามารถในการทำากิจัวัิตรปัระจัำาวัินข้องผ้่่สู่่งอาย่

ลัดลัง	 ทางคณะสู่หเวิชุศาสู่ตร์จั้งจััดกิจักรรมให้ควิามร่้ด้านสู่ม่นไพร	 พร้อมกับสู่ร้าง

ผ่ลิัตภัูณฑ์์สู่ม่นไพรพื�นถิ�นอาทิ	 นำ�ามันไพลั	 ยาดมสู่ม่นไพร	 เป็ันต้น	 นอกจัากจัะเกิด

ปัระโยชุน์ในด้านการรักษาแลัะฟื้้�นฟื้่สู่มรรถภูาพร�างกายแลั้วิ	 ยังสู่ามารถต�อยอด

ผ่ลัิตภูัณฑ์์ดังกลั�าวิในเชุิงพาณิชุย์	ซึ่้�งจัะนำาไปัสู่่�การสู่ร้างรายได้ให้แก�ชุ่มชุนอีกทาง	

หน้�งด้วิย

คณะพยาบาลัศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาการบริการด้ีานสุข้ภาพที่างเพศในชุีมชีน
	 คณะพยาบาลัศาสู่ตร์ลังพื �นที �	ตำาบลัแม�นาเรือ	ในเข้ตพื�นที �	โรงพยาบาลั

สู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพ	ตำาบลัแม�นาเรือ	แลัะ	โรงพยาบาลัสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพ	ตำาบลัร�องคำาหลัวิง	

โดยให้บริการปัระชุาชุนตามระบบบริการสู่่ข้ภูาพระดับปัฐมภู่มิ	(Primary	care)	

ในด้านการรักษาเบื�องต้น	การสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพ	การปั้องกันโรค	แลัะการฟื้้�นฟื้่สู่ภูาพ	

จัากการสู่ำารวิจัข้้อม่ลัพื�นฐานด้านอนามัยเจัริญพันธ์แลัะโรคที�เกี�ยวิข้้องในพื�นที�	พบอัตรา

การเสู่ียชุีวิิตด้วิยโรคมะเร็งเต้านมเปั็นอันดับ	1	(ร้อยลัะ	20)	รองลังมาคือ	มะเร็ง	

ปัากมดล่ัก	ทั�งนี�คณะพยาบาลัศาสู่ตร์ได้คิด	นวัิตกรรมเกี�ยวิกับ	โปัรแกรมตรวิจัคัดกรอง

โรคในระบบอวิัยวิะสู่ืบพันธ่์	 เพื�อพัฒนาการบริการด้านสู่่ข้ภูาพทางเพศข้ั�นพื�นฐาน

สู่ำาหรับปัระชุาชุนในชุ่มชุน	เพื�อให้โรงพยาบาลัสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพตำาบลัในพื�นที�	มีการพัฒนา	

การให้บริการด้านสู่่ข้ภูาพทางเพศได้ดีข้้�น	มีเครือข้�ายการด่แลัผ้่่ที�มีปััญหาสู่่ข้ภูาพทางเพศ	

รวิมถ้งญาติ	แลัะผ้่่ด่แลัในครอบครัวิด้วิย
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คณะวิิที่ยาศาสตร์การแพที่ย์
ช่ี�อโครงการ : การวิิจัยแลัะพัฒนานวัิตกรรมส�งเสริมสุข้ภาพชุีมชีน   
ผู้่้ส่งอายุผู้�านเสียงเพลังแลัะการเรียนร้่แบบลังม่อกระที่ำา
	 คณะวิิทยาศาสู่ตร์การแพทย์ลังพื �นที �	 อำาเภูอดอกคำาใต้	 จัังหวิัดพะเยา	

เพื�อสู่�งเสู่ริมแลัะพัฒนาค่ณภูาพชุีวิิตข้องผ่่้สู่่งอาย่ในชุ่มชุน	โดยม่�งเน้นในการพัฒนา

สู่่ข้ภูาวิะข้องชุ่มชุนทางด้านร�างกาย	ด้านจิัตใจั	ด้านโภูชุนาการ	แลัะด้านสัู่งคม	ในร่ปัแบบ

ข้องการเรียนร่้แบบลังมือกระทำา	 (Learning	by	doing)	อาทิ	 เพลังสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพ	

โดยให้ชุ่มชุนมีสู่�วินร�วิม	การทำาข้้าวิแคปัโบราณพอดีคำา	แลัะ	สู่ินค้าชุ่มชุน	ต๋าแหลัวิ	

หรือ	เครื�องหมายพิธีกรรม	ลับล้ัางสิู่�งอัปัมงคลั	โดยให้ผ้่่สู่่งอาย่เป็ันผ้่่สู่อนแลัะถ�ายทอด

ควิามร่้ที�สู่ืบทอดกันมา	 ทั�งนี�เพื�อเปั็นการสู่�งเสู่ริมให้เกิดกระบวินการในการพัฒนา	

แบบชุ่มชุนมีสู่�วินร�วิมเพื �อเสู่ริมสู่ร้างข้ีดควิามสู่ามารถข้องผ่่ ้สู่่งอาย่ในการเรียนร่ ้	

นำานวิัตกรรมไปัใชุ้ในการสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพข้องตนเองแลัะสู่ามารถพ้�งพาตนเองได้	

นอกจัากนี �ย ังผ่ลัักดันให้เกิดกระบวินการในการสู่ร้างนวิัตกรรมสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพ	

ให้กับคนในชุ่มชุน	พร้อมทั�งสู่ร้างควิามร�วิมมือกับองค์กรหลัักในระดับตำาบลัเพื�อต�อยอด

แลัะข้ยายพื�นที�ในการนำาไปัใชุ้ปัระโยชุน์อย�างยั�งยืนเพื�อยกระดับรายได้หรือค่ณภูาพชีุวิิต

ข้องคนในชุ่มชุน

คณะเภสัชีศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : เภสัชีศาสตร์พัฒนานวัิตกรรมด้ีานสุข้ภาพในชุีมชีน  
บ้านทุี่�งมอก อำาเภอเชีียงคำา จังหวัิดีพะเยา
	 คณะเภูสัู่ชุศาสู่ตร์ลังพื�นที�	บ้านท่�งมอก	ตำาบลัเชีุยงบาน	อำาเภูอเชีุยงคำา	จัังหวัิด

พะเยา	เปั็นชุ่มชุนไทลัื �อที �สู่ามารถรักษาภู่มิปััญญาท้องถิ �น	แลัะวิัฒนธรรมไทลัื �อ	

ไวิ้ได้อย�างดี	 โดยมีจั่ดเด�นข้องชุ่มชุนคือการเปั็นชุ่มชุนทอผ่้า	ลัายไทลัื�อ	จัากการ	

เก็บข้้อม่ลัในชุ่มชุนค้นพบวิ�า	ชุ่มชุนในตำาบลัมีการใชุ้สู่ม่นไพรแลัะการแพทย์พื�นบ้าน	

ที�หลัากหลัาย	มีการผ่ลัิตผ่ลัิตภูัณฑ์์จัากสู่ม่นไพรหลัายชุนิด	แต�ยังมีข้้อจัำากัดเรื�อง

มาตรฐานการผ่ลัิตที�ได้มาตรฐาน	 แลัะการข้้�นทะเบียนผ่ลัิตภูัณฑ์์เพื�อรองรับการข้าย	

นอกจัากนี�ภูายในชุ่มชุน/ตำาบลั	มีศักยภูาพที�จัะพัฒนาเป็ันแหลั�งท�องเที�ยวิเชิุงวัิฒนธรรม

แลัะสู่่ข้ภูาพ	แต�ยังข้าดควิามร้่ในการพัฒนาร่ปัแบบการท�องเที�ยวิภูายในชุ่มชุน	ทางคณะ

เภูสู่ัชุศาสู่ตร์	จั้งคิดต้นแบบข้องผ่ลัิตภูัณฑ์์สู่่ข้ภูาพที�ใชุ้วิัตถ่ดิบจัากชุ่มชุน	อย�างน้อย	

1	ผ่ลิัตภัูณฑ์์	เพื�อเพิ�มม่ลัค�าทางเศรษฐกิจัข้องวัิตถ่ดิบในชุ่มชุนในการสู่ร้างผ่ลิัตภัูณฑ์์สู่่ข้ภูาพ	

แลัะสู่ร้างนวัิตกรชุาวิบ้านที�มีควิามคิดริเริ�มสู่ร้างสู่รรค์ในการพัฒนาผ่ลิัตภัูณฑ์์ใหม�
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คณะวิิที่ยาศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : การบริหารจัดีการข้ยะชุีมชีนตำาบลัจุนแบบมีส�วินร�วิม
ด้ีวิยนวัิตกรรมที่างวิิที่ยาศาสตร์แลัะนวัิตกรรมที่างสังคม
	 คณะวิิทยาศาสู่ตร์ลังพื�นที�	อำาเภูอจั่น	จัังหวิัดพะเยา	สู่ร้างแนวิคิดสู่ำาหรับข้องเสู่ียเหลัือศ่นย์	

หรือ	 Zero	 waste	 เปั็นปัรัชุญาที�สู่�งเสู่ริมการหม่นเวิียนทรัพยากร	 ให้กลัับมาใชุ้ใหม�เพื�อเปั็นการใชุ้

ทรัพยากรอย�างมีปัระสู่ิทธิภูาพสู่่งสู่่ด	แลัะเปั็นการ	ลัดปัริมาณข้องเสีู่ยที�เกิดข้้�นให้เหลืัอน้อยลังมากที�สู่่ด	

ทั�งนี�	คณะวิิทยาศาสู่ตร์ยังสู่ร้างนวัิตกรรมให้กับชุ่มชุน	อาทิ	เครื�องผ่ลิัตป่ั�ยหมักจัากผ่ลิัตป่ั�ยจัากข้ยะอินทรีย์	

เครื�องมือตรวิจัวิัดค่ณภูาพนำ�าหมัก	แลัะการบริหารจััดการข้ยะด้วิยการใชุ้นวิัตกรรมทางสู่ังคมเพื�อสู่ร้าง	

Learning	and	innovation	platform	สู่ำาหรับการบริหารจััดการข้ยะชุ่มชุนตำาบลัจั่นแบบมีสู่�วินร�วิม

ด้วิยนวิัตกรรมทางวิิทยาศาสู่ตร์แลัะนวิัตกรรมทางสู่ังคม	สู่ร้างองค์ควิามร่้ใหม�แลัะเพิ�มม่ลัค�าข้ยะ

ด้วิยนวิัตกรรมทางวิิทยาศาสู่ตร์	ต�อยอดสู่่ �การทำาแผ่น	พัฒนาตำาบลั/ท้องถิ �นที �สู่ามารถเชุื �อมต�อ

กับแผ่นพัฒนาจัังหวัิด

วิท
ยา
ศา
สำต
ร็เ
ทค
โน
โล
ยี

Faculty
Smart Community
1 คณะ 1 ชีุมชีนนวิัตกรรม
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คณะเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ        
แลัะการส่�อสาร
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาคนส่�ชุีมชีนอัจฉริยะ
(Smart People - Smart Community)
	 คณะเทคโนโลัยีสู่ารสู่นเทศแลัะการสืู่�อสู่าร	ลังพื�นที�	ตำาบลัแม�กา	อำาเภูอเมือง	

จัังหวิัดพะเยา	จััดทำาแผ่นชุ่มชุนเชุิงค่ณภูาพจัากชุ่มชุน	โดยชุ่มชุน	แลัะเพื�อชุ่มชุน	

ผ่�านการสู่ังเคราะห์ค่ณค�าข้้อม่ลัทรัพยากรชุ่มชุน	 ครอบคลั่มมิติทางการก�อสู่ร้าง	

(Construction	Perspective)	มิติทางสู่ังคมแลัะเศรษฐกิจั	 (Social	and	Economic	

Perspective)	แลัะมิติทางสู่ิ�งแวิดลั้อม	 (Eco-efficiency	Perspective)	บนพื�นฐาน

ควิามพร้อมทางด้านเทคโนโลัยี	 ทรัพยากรชุ่มชุน	ภู่ม ิปั ัญญา	การพ้ �งตนเอง	

แลัะกระบวินการมีสู่�วินร�วิมข้องปัระชุาชุน	โดยคิด	ต้นแบบระบบฐานข้้อม่ลัทรัพยากร

ชุ่มชุนเพื�อสู่นับสู่น่นการตัดสู่ินใจัวิางแผ่นแลัะแก้ไข้ปััญหาชุ่มชุนแบบมีสู่�วินร�วิม	

รวิมถ้งต้นแบบชุ่มชุนอัจัฉริยะอย�างน้อย	1	ชุ่มชุน/หม่�บ้าน	สู่ำาหรับดำาเนินการ	

ตามข้ั�นตอนข้องการจััดทำาการพัฒนาควิามร่้แลัะทักษะด้านเทคโนโลัยีสู่ารสู่นเทศ	

แลัะการสู่ื�อสู่าร	 รวิมถ้งการจััดทำาแผ่นพัฒนาแลัะแก้ไข้ปััญหาชุ่มชุนแบบมีสู่�วินร�วิม	

เพื�อการพัฒนาคน	แลัะพัฒนาพื�นที�แบบมีสู่�วินร�วิม	ที�ปัระชุาชุนในชุ่มชุนสู่ามารถพ้�งพิง

ตนเอง	ปัระย่กต์ใชุ้เทคโนโลัยีสู่ารสู่นเทศแลัะเข้้ามามีสู่�วินร�วิมในการดำาเนินการ

จััดทำาแผ่นเพื�อพัฒนาแลัะแก้ไข้ปััญหาชุ่มชุนข้องตนในท่กระดับแลัะท่กขั้�นตอน

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาแนวิที่างเสริมสร้างควิามเข้้มแข็้ง
ให้กับชุีมชีนโบราณสถานเวีิยงลัอส่�ชุีมชีนนวัิตกรรมด้ีานการที่�องเทีี่�ยวิ
เชิีงนิเวิศน์ประวัิติศาสตร์
	 คณะวิิศวิกรรมศาสู่ตร์	ลังพื�นที�	ชุ่มชุนโบราณสู่ถานเวีิยงลัอเป็ันชุ่มชุนที�มีต้นท่น

ทางวัิฒนธรรมคือ	โบราณสู่ถาน	เรื�องราวิปัระวัิติศาสู่ตร์	มีองค์ควิามร้่ภู่มิปััญญาท้องถิ�น

ที�ควิรค�าแก�การสู่ืบสู่านต�อยอดในหลัากหลัายด้าน	 แต�การข้ับเคลัื�อนชุ่มชุนสู่่�การ

ท�องเที�ยวิยังไม�ปัระสู่บผ่ลัสู่ำาเร็จัเท�าที�ควิร	ทางคณะวิิศวิกรรมศาสู่ตร์จ้ังคิดค้น	แพลัตฟื้อร์ม	

ดิจิัทัลัคลัังควิามร้่วิิทยาศาสู่ตร์แลัะวิิศวิกรรมจัากภู่มิปััญญาคนโบราณ	หรือภู่มิปััญญา

ท้องถิ�นในชุ่มชุนเวีิยงลัอแลัะภู่มิปััญญาท้องถิ�น	อาทิ	สู่ร้าง	Learning	and	innovation	

platform	ด้านธรรมชุาติ	ปัระวิัติศาสู่ตร์	 วิิทยาศาสู่ตร์	 วิิศวิกรรมศาสู่ตร์	ชุ่มชุน	

แลัะต้นท่นผ่ลิัตภัูณฑ์์จัากอาชีุพในชุ่มชุน	เพื�อพัฒนาศ่นย์การเรียนร้่ภู่มิปััญญาท้องถิ�น

ในหลัากหลัายด้าน	เชุ�น	ศ่นย์การเรียนร้่โรงเรียนชุาวินา	ศ่นย์การเรียนร้่โบราณสู่ถานเวีิยงลัอ	

แลัะศ่นย์การเรียนร่้การก�อสู่ร้างด้วิยภู่มิปััญญาโบราณ	 แลัะการทำาตลัาดกองเก�า	

เพื�อสู่�งเสู่ริมการท�องเที�ยวิให้ยั�งยืนในอนาคตอีกด้วิย
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คณะพลัังงานแลัะสิ�งแวิดีล้ัอม
ช่ี�อโครงการ : ศ่นย์ต้นแบบการเรียนร้่แลัะนวัิตกรรมโรงอบแห้ง
แสงอาทิี่ตย์แบบเร่อนกระจกอัจฉริยะ เพ่�อยกระดัีบการผู้ลิัตสินค้า
หัตถกรรมข้องวิิสาหกิจชุีมชีนเคร่�องจักสานผัู้กตบชีวิาทีี่�เป็นมิตร
กับสิ�งแวิดีล้ัอม
	 คณะพลัังงานแลัะสิู่�งแวิดล้ัอม	ลังพื�นที�	ตำาบลัสัู่นป่ัาม�วิง	อำาเภูอเมือง	จัังหวัิด

พะเยา	จััดตั�ง	“ศู่นย์ต้นแบบการ้เร้ียนร้่้แลัะนวัตกร้ร้มโร้งอบแห้งแสงอาทิตย์

แบบเร่้อนกร้ะจกอัจฉริ้ยะ”	 เพื�อการถ�ายทอดเทคโนโลัยี	 “โร้งอบแห้งแสงอาทิตย์

แบบเร้่อนกร้ะจกอัจฉร้ิยะ”	สู่ำาหรับแก้ไข้ปััญหาการตากแห้งในกระบวินการผ่ลัิต

ผ่ลิัตภัูณฑ์์จัักสู่านจัากผั่กตบชุวิา	ให้มีควิามง�ายแลัะเหมาะสู่มต�อการใชุ้งาน	รวิมไปัถ้ง

การสู่ร้างนักวิิจััยชุาวิบ้านหรือนวิัตกรชุาวิบ้านที�มีควิามร่้ควิามเข้้าใจัในเรื�องดังกลั�าวิ	

จันสู่ามารถนำาไปัปัระย่กต์ใชุ้ในการพัฒนาแหลั�งอาชุีพจันเกิดการยกระดับรายได้

ข้องปัระชุาชุนในพื�นที�

คณะเกษตรศาสตร์              
แลัะที่รัพยากรธิรรมชีาติ
ช่ี�อโครงการ : พัฒนาแหลั�งการผู้ลิัตลิั�นจี�คุณภาพในจังหวัิดีพะเยา
ด้ีวิยมาตรฐานการปฏิิบัติที่างการเกษตรทีี่�ดีี เพ่�อการพึ�งพาตนเอง
อย�างยั�งย่นข้องเกษตรกร
	 คณะเกษตรศาสู่ตร์แลัะทรัพยากรธรรมชุาติ	 ลังพื�นที�	 อำาเภูอแม�ใจั	 จัังหวัิด

พะเยา	คิดวิิธีพัฒนา	การจััดการศัตร่พืชุโดยวิิธีกลั	แลัะชีุวิวิิธี	โดยการพัฒนาที�ดักแมลัง

ศัตร่พืชุ	แลัะการใชุ้สู่ารสู่กัดจัากสู่่มนไพรในการเคลืัอบพลัาสู่ติกห�อผ่ลัลิั�นจีั�	ปัรับเปัลีั�ยน

ระบบการผ่ลิัตลิั�นจีั�ที�ปัลัอดภัูย	 ลัดต้นท่นการผ่ลิัต	 เพิ�มรายได้	 เพื�อการเพิ�งพาตนเอง

อย�างยั�งยืน	พร้อมผ่ลัักดันให้เกิดการผ่ลัิตการเกษตรอินทรีย์	 โดยม่�งที �จัะพัฒนา

กล่ั�มเกษตรเพื�อสู่ร้างเป็ันต้นแบบ	 (Model)	 การผ่ลิัตพืชุอินทรีย์จันสู่ามารถที�จัะสู่ร้าง

ผ่ลัิตภูัณฑ์์	 (Product)	ที �มีค่ณภูาพ	 ได้มาตรฐานทั �งควิามปัลัอดภูัยแลัะรสู่ชุาติ	

แลัะที�สู่ำาคัญในการดำาเนินโครงการพัฒนาแหลั�งการผ่ลิัตลิั�นจีั�ค่ณภูาพในจัังหวัิดพะเยา

ด้วิยมาตรฐานการปัฏิิบัติทางการเกษตรที�ดี	 เพื�อการพ้�งพาตนเองอย�างยั�งยืนข้อง

เกษตรกร	
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คณะบริหารธุิรกิจแลัะนิเที่ศศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาการที่�องเทีี่�ยวิแลัะผู้ลิัตภัณฑ์์
เกี�ยวิเน่�องในพ่�นทีี่�ตำาบลัหนองหลั�ม อำาเภอดีอกคำาใต้ จังหวัิดีพะเยา 
ด้ีวิยแนวิคิดี BCG Model
	 คณะบริหารธ่รกิจัแลัะนิเทศศาสู่ตร์	ลังพื�นที�	ตำาบลัหนองหลั�ม	อำาเภูอดอกคำาใต้	

จัังหวิัดพะเยา	พบวิ�า	มีผ่ลัิตภูัณฑ์์ที�หลัากหลัาย	เชุ�น	ข้้าวิหอมมะลัิ	นำ�ามันหอมระเหย	

ล่ักปัระคบ	ผ้่าทอ	เป็ันต้น	ซ้ึ่�งผ่ลิัตภัูณฑ์์ที�ใชุ้ในชีุวิิตปัระจัำาวัินสู่�วินใหญ�ยังไม�ตอบสู่นอง

ต�อควิามต้องการข้องนักท�องเที�ยวิเท�าที�ควิร	ดังนั�น	คณะบริหารธ่รกิจัแลัะนิเทศศาสู่ตร์

จั้งมีแนวิคิดเกี �ยวิกับเรื �องข้องการพัฒนาผ่ลัิตภูัณฑ์์โดยผ่�านกระบวินการสู่ร้าง

นวัิตกรชุ่มชุน	 พัฒนาบ่คลัากรเพื�อให้เป็ันนวัิตกรชุ่มชุน	 โดยใชุ้แนวิคิดในการพัฒนา

ทรัพยากรมน่ษย์ที �มาจัากฐานทางวิัฒนธรรมท้องถิ �นที �เข้้าถ้งลัักษณะข้องชุ่มชุน	

แลัะพัฒนาไปัตามศักยภูาพข้องชุ่มชุนเปั็นฐาน	 เพื�อพัฒนาสู่ินค้าท�องเที�ยวิผ่�าน

วิัฒนธรรมข้องชุ่มชุน	 แลัะควิามต้องการข้องตลัาด	 โดยใชุ้พื�นฐานข้องวิัฒนธรรม	

ปัระวัิติศาสู่ตร์	เป็ันเครื�องมือในการขั้บเคลืั�อน

Faculty
Smart Community
1 คณะ 1 ชีุมชีนนวิัตกรรม
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คณะศิลัปศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์์กล้ัวิยแปรร่ป
ตำาบลัเจริญราษฎร์ อำาเภอแม�ใจ จังหวัิดีพะเยา
	 คณะศิลัปัศาสู่ตร์ลังพื�นที�	อำาเภูอแม�ใจั	จัังหวัิดพะเยา	ในการปัระเมินศักยภูาพ

ชุ่มชุนในภูาพรวิม	พบวิ�า	ในพื�นที�ไม�ได้มีเพียงกลั้วิยกรอบรวิีวิรรณเพียงอย�างเดียวิ	

แต�ยังมีกลั้วิยกรอบปัิยะพร	กลั้วิยกรอบแอ๋วิ	กลั้วิยเบรคแตก	รวิมถ้ง	นำ�าปั่	ผ่ลัิตภูัณฑ์์

จัักรสู่าน	แลัะมีควิามต้องการให้นักวิิจััยพัฒนาบรรจั่ภูัณฑ์์แลัะชุ�วิยในการสู่�งเสู่ริม

ชุ�องทางข้องการข้ายเพื�อการสู่ร้างรายได้	ทางคณะศิลัปัะศาสู่ตร์จ้ังสู่ร้างแลัะออกแบบ

บรรจั่ภูัณฑ์์ใหม�ที�ตอบสู่นองต�อควิามต้องการข้องกลั่�ม	แลัะชุ่มชุน	รวิมถ้งตอบโจัทย์

ข้องผ้่่รับบริการ	สู่ามารถสู่�งออกได้ทั�งในแลัะต�างปัระเทศ	เชุ�น	นำ�าป่ั	ต้องการให้มีการ

ออกแบบบรรจั่ภูัณฑ์์ที�เหมาะสู่มแลัะมีมาตรฐาน	อย.	รวิมถ้งค่ณค�าทางโภูชุนาการ

มารับรอง	รวิมถ้งสู่�งเสู่ริมการข้ายโดยการมีสู่�วินร�วิมข้องชุ่มชุนในการสู่ร้างสู่ื�อออนไลัน์

ที�เป็ันชุ�องทางปัระชุาสัู่มพันธ์สิู่นค้าท้องถิ�นอีกด้วิย

วิิที่ยาลััยการศึกษา
ช่ี�อโครงการ : โครงการ 1 คณะ 1 ชุีมชีน เพ่�อการพัฒนา
ส่�การเป็นชุีมชีนนวัิตกรรม (การพัฒนาร่ปแบบการดีำาเนินงาน
ข้องสถานศึกษาด้ีวิยศาสตร์พระราชีาเพ่�อการพัฒนาส่�ควิามยั�งย่น
	 วิิทยาลััยการศ้กษาลังพื�นที�	โรงเรียนงำาเมืองวิิทยาคม	อำาเภูอดอกคำาใต้	จัังหวัิด

พะเยา	โดยวิิทยาลััยการศ้กษา	มหาวิิทยาลััยพะเยา	เห็นถ้งควิามสู่ำาคัญในการพัฒนา

สู่ถานศ้กษาควิบค่�การสู่ร้างควิามร�วิมมือกับชุ่มชุนข้อง	 โรงเรียนงำาเมืองวิิทยาคม	

อำาเภูอดอกคำาใต้	จัังหวัิดพะเยา	วิิทยาลััยการศ้กษาจ้ังได้ร�วิมศ้กษาวิิจััย	1	คณะ	1	ชุ่มชุน

นวัิตกรรม	ในเรื�อง	“การ้พัื่ฒนาร่้ปัแบบการ้ดำำาเนินงานข้องสถานศึูกษาด้ำวยศูาสตร์้

พื่ร้ะร้าชุาเพื่่�อการ้พื่ัฒนาส่�ความยั�งย่น”	ถ�ายทอดภู่มิปััญญาท้องถิ�นจัากปัราชุญ์

ชุาวิบ้านจัาก	tacit	knowledge	ไปัสู่่�	explicit	knowledge	เพื�อนำาไปัสู่่�การพัฒนาผ่ลิัตภัูณฑ์์

จัากสู่ม่นไพรในชุ่มชุน	ให้กลัายเป็ันชุ่มชุนนวัิตกรรม	ด้านการจััดการควิามร้่	ทำาให้ชุ่มชุน

สู่ามารถเกิดองค์ควิามร้่เรื�องภู่มิปััญญาท้องถิ�นโดยเฉพาะสู่ม่นไพรไทย	เกิดการพัฒนา

หลัักสู่่ตรเพื�อการจััดการเรียนการสู่อน	 เกิดผ่ลัิตภูัณฑ์์ข้องชุ่มชุนร�วิมกับโรงเรียน

อย�างยั�งยืน
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คณะนิติศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : พัฒนาอำาเภอเชีียงม�วิน ให้เป็นชุีมชีนนวัิตกรรม
เร่�องการจัดีการหนี�สินอย�างยั�งย่น สร้างรายได้ี พึ�งพาตนเอง
ได้ีด้ีวิยศักยภาพข้องผู้่้นำาชุีมชีน ผู้่้ส่งอายุแลัะทุี่นวัิฒนธิรรม
	 คณะนิติศาสู่ตร์ลังพื�นที�	ชุ่มชุนท�าฟ้ื้าใต้	ชุ่มชุนท�าฟ้ื้าเหนือ	ตำาบลัสู่ระ	อำาเภูอ

เชีุยงม�วิน	จัังหวัิดพะเยา	สู่ร้างองค์ควิามร้่ด้านกฎหมายเกี�ยวิกับหนี�สิู่นแลัะการไกลั�เกลีั�ย

ข้้อพิพาทให้กล่ั�มเป้ัาหมาย	รวิมถ้งการสู่ำารวิจัท่นทางวัิฒนธรรมข้อง	อำาเภูอเชีุยงม�วิน	

พร้อมสู่ร้างนวิัตกรชุาวิบ้าน	โดยสู่ร้างผ่่้นำาชุ่มชุนแลัะกลั่�มผ่่้สู่่งอาย่ให้จััดการหนี�สู่ิน

แลัะไกลั�เกลัี�ยข้้อพิพาทได้	โดยคณะนิติศาสู่ตร์	จััดอบรมเชุิงปัฏิิบัติการโดยนำาปััญหา

เรื�องการจััดการหนี�สู่ินที�เกิดข้้�นในชุ่มชุนแลัะข้้อพิพาทต�าง	ๆ	ในชุ่มชุนเปั็นพื�นฐาน

ในการวิางแผ่นการสู่อนเชุิงปัฏิิบัติการตามระยะเวิลัาที�กำาหนด	 ร�วิมปัระชุ่มหารือ

แลักเปัลัี�ยนเรียนร่้กับกลั่�มผ่่้ปัระกอบการถ้งผ่ลัิตภูัณฑ์์ต�าง	ๆ	แลัะสู่ถานที�ท�องเที�ยวิ

เพื �อเข้ียนแผ่นการพัฒนาแลัะการรวิมกลั่�ม	ซึ่้ �งในอนาคต	จัะเปั็นชุ่มชุนต้นแบบ

เรื�องการจััดการหนี�สิู่นโดยผ้่่นำาชุ่มชุน	แลัะการไกลั�เกลีั�ยข้้อพิพาทเบื�องต้นโดยผ้่่สู่่งอาย่	

แลัะการต้นแบบการท�องเที�ยวิเชิุงท่นวัิฒนธรรม	

คณะรัฐศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์ 

ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาชุีมชีนนวัิตกรรมผู้�านการร�วิมสร้างสรรค์
นวัิตกรรมดิีจิทัี่ลัสำาหรับจัดีสวัิสดิีการสังคมเฉพาะบุคคลั 
	 คณะรัฐศาสู่ตร์แลัะสู่ังคมศาสู่ตร์ลังพื �นที �	 ตำาบลัเวิียง	 อำาเภูอเชุียงคำา	

จัังหวัิดพะเยา	สู่ร้างแอพพลิัเคชัุ�น	“มีสิทธิิ”	ที�ชุ�วิยในการปัระมวิลัผ่ลั	เพื�อจััดสู่วัิสู่ดิการ

สู่ังคมเฉพาะบ่คคลั	ควิบค่�ไปักับการพัฒนาชุ่มชุนบ้านเวิียงให้เปั็นชุ่มชุนนวิัตกรรม	

โดยได้จััดกิจักรรมแลักเปัลีั�ยนเรียนร้่ในปัระเด็นการเข้้าถ้งสู่วัิสู่ดิการสัู่งคมแลัะการบริการ

ให้คำาปัร้กษาด้านการจััดสู่วิัสู่ดิการสู่ังคม	 ควิบค่�กันไปักับกิจักรรมพัฒนาทักษะ

การเป็ันนวัิตกรด้านสู่วัิสู่ดิการสัู่งคม	 เชุ�น	 การฝึึกใชุ้แอพพลิัเคชัุ�นด้านสู่วัิสู่ดิการสัู่งคม	

การออกแบบแลัะพัฒนา	function	เพิ�มเติมข้องแอพพลิัเคชัุ�น	เพื�อให้ชุ่มชุนตำาบลัเวีิยง	

มีเครือข้�ายนวิัตกรชุ่มชุนที�สู่ามารถใชุ้นวิัตกรรมดิจัิทัลั	 (แอพพลัิเคชุั�น)	ในการพัฒนา	

การเข้้าถ้งสู่วิัสู่ดิการสู่ังคมเฉพาะบ่คคลั	อันสู่�งผ่ลัให้เกิดการพัฒนาค่ณภูาพชุีวิิต

แลัะยกระดับเศรษฐกิจัชุ่มชุนได้

 

18



 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์             
แลัะศิลัปกรรมศาสตร์
ช่ี�อโครงการ : การพัฒนาชุีมชีนไที่ล่ั�อ อำาเภอเชีียงคำา
ด้ีวิยนวัิตกรรมที่างวัิฒนธิรรมเพ่�อคุณภาพชีีวิิต
แลัะรองรับการที่�องเทีี่�ยวิที่างวัิฒนธิรรม
	 คณะสู่ถาปััตยกรรมศาสู่ตร์แลัะศิลัปักรรมศาสู่ตร์	 ลังพื�นที�	 อำาเภูอเชุียงคำา	

ดำาเนินงานในร่ปัแบบ	 “มหาวิทยาลััยสร้้างปััญญาเพื่่�อนวัตกร้ร้มชุุมชุนส่�สากลั” 

โดยม่�งหวิังให้เกิดการพัฒนาผ่ลัิตภูัณฑ์์แลัะกิจักรรมจัากนวิัตการรม	การออกแบบ

แลัะสู่ร้างสู่รรค์ทางสู่ถาปััตยกรรมแลัะศิลัปักรรม	รวิม	6	นวิัตกรรมด้วิยกัน	อาท	ิ

สืู่�อการเรียนร้่สู่ถาปััตยกรรมพ่ทธศิลัป์ัไทลืั�อสู่ำาหรับเยาชุน	อำาเภูอเชีุยงคำา	จัังหวัิดพะเยา	

สืู่�อออนไลัน์แลัะหนังสืู่อสู่ม่ดภูาพสู่ำาหรับเยาวิน	เรื�อง	ต้นไม้พื�นบ้าน	ลัานพื�นถิ�นไทลืั�อ	

การแสู่ดงสู่ร้างสู่รรค์จัากอัตลัักษณ์ทางชุาติพันธ์่ไทลืั�อสู่ำาหรับนักเรียน	เพื�อสู่�งเสู่ริมหม่�บ้าน	

ท�องเที�ยวิเชิุงวัิฒนธรรมไทลืั�อ	ชุ่ดกิจักรรมการเรียนร้่ทางศิลัปัะการแสู่ดงขั้บลืั�อร�วิมสู่มัย

เพื�อสู่�งเสู่ริมสู่่ข้ภูาพจิัตแลัะป้ัองกันภูาวิะซ้ึ่มเศร้าในผ้่่สู่่งอาย่กล่ั�มชุาติพันธ์่ไทลืั�อ	

ผ่ลิัตภัูณฑ์์เครื�องเคลืัอบดินเผ่า	 กระเบื�องสู่ำาหรับตกแต�งผ่นังจัากลัวิดลัายผ้่าทอไทลืั�อ	

แลัะเฟื้อร์นิเจัอร์จัากผ้่าทอไทลืั�อ	 ทั�งนี�เพื�อเป็ันการรักษาวัิฒนธรรมอันดีงามให้อย่�กับ

ชุ่มชุนไทลืั�อ	อำาเภูอเชีุยงคำาตลัอดไปั

วิิที่ยาลััยการจัดีการ
กรุงเที่พมหานคร
ช่ี�อโครงการ : นวัิตกรรมเชิีงยุที่ธิศาสตร์ เพ่�อพัฒนาการที่�องเทีี่�ยวิ
เชิีงสร้างสรรค์แบบบ่รณาการอย�างยั�งย่นในชุีมชีนวัิดีที่องนพคุณ
เข้ตคลัองสาน กรุงเที่พมหานคร
	 วิ ิทยาลััยการจััดการ	 ลังพื �นที � 	 ชุ ่มชุนวิัดทองนพค่ณ	 แข้วิงคลัองสู่าน	

เข้ตคลัองสู่าน	กร่งเทพมหานคร	 เพื �อสู่ร้างเสู่้นทางท�องเที �ยวิเชุิงสู่ร ้างสู่รรค์

ในวัิดทองนพค่ณ	พร้อมสู่ร้างผ้่่ปัระกอบการใหม�ด้านการท�องเที�ยวิ	(Tourism	Startups)	

วิัดทองนพค่ณ	 แลัะพัฒนาชุ่มชุนวิัดทองนพค่ณตามหลัักเศรษฐกิจัแบบพอเพียง	

แลัะหลัักการอภูิวิัฒน์ท้องถิ�นเพื�อเปั็นรากฐานข้องปัระชุาธิปัไตย	อีกทั�ง	ยังสู่�งเสู่ริม

การพัฒนาจิัตใจัควิบค่�กับการพัฒนาวัิตถ่ตามแนวิศีลั	สู่มาธิ	ปััญญา	โดยควิามร�วิมมือ

ข้องบ้าน	วัิด	โรงเรียน	จัะเป็ันชุ่มชุนต้นแบบข้องการพัฒนาการท�องเที�ยวิเชิุงสู่ร้างสู่รรค์

แบบบ่รณาการอย�างยั �งยืนโดยใชุ้นวิัตกรรมเชุิงย่ทธศาสู่ตร์ข้องแบรนด์ท�องเที �ยวิ	

4	แบรนด์	ได้แก�	เสู้่นทางท�องเที�ยวิวัิดทองสู่องธรรม	แกะรอยพ่ทธศิลัป์ัสู่่�แก�นพ่ทธศาสู่น์	

ท�องเที�ยวิจัิตอาสู่าพัฒนา	บ้าน	วิัด	โรงเรียน	แลัะการใชุ้เทคโนโลัยีดิจัิทัลัท�องเที�ยวิ

วัิดเสู่มือนจัริงย่คโควิิด-19	ทั�งนี�	เพื�อพัฒนาแบรนด์การท�องเที�ยวิเชิุงสู่ร้างสู่รรค์	4	แบรนด์

ไปัพร้อม	ๆ	กัน	ด้วิยนวิัตกรรมเชุิงย่ทธศาสู่ตร์	ซึ่้ �งจัะทำาให้มีการพัฒนาชุ่มชุน

ด้วิยเศรษฐกิจัชุ่มชุนแบบพอเพียง	อันจัะนำาไปัสู่่�ควิามเข้้มแข็้งแลัะควิามยั�งยืน
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