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Editor Talk
มหาวิิทยาลััยพะเยา มุ่่�งสู่่�การสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุุมชน ผ่่านการบริิการวิิชาการ งานวิิจััย
สู่่�ชุุมชน สร้้างมููลค่่าจากภููมิิปััญญาสู่่�สายตาประชาคมโลกอย่่างสร้้างสรรค์์ พร้้อมมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจ
เคีียงบ่่าเคีียงไหล่่ชุุมชนให้้เกิิดความมั่่�งคั่่�งและยั่่�งยืืน
นิิตยสาร UP LIFE เล่่มนี้้� จััดทำำ�ขึ้้�นมาในการครบรอบ 10 ปีี การบริิการวิิชาการสู่่�ชุุมชน
จากรากฐานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  สู่่� การพััฒนาเป็็นโครงการ 1 คณะ 1 สััญลัักษณ์์ความสำำ�เร็็จ 
พััฒนาก้้าวต่่อไป จนกลายเป็็นโครงการ 1 คณะ 1 ชุุมชนนวััตกรรม เพื่่�อตอบโจทย์์วิสัิ ยั ทััศน์์มหาวิิทยาลััยพะเยา
ที่่�ว่่า “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน สู่่ส� ากล”

ณรงค์์ วงค์์ไชย
บรรณาธิิการ
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มหาวิิทยาลััยสร้้างนวััตกรรม เพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน
รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุภกร พงศบางโพธิ์์�
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพะเยา
“มหาวิิ ท ยาลัั ย สร้้ า งปัั ญ ญา
เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน สู่่�สากล” วิิสััยทััศน์์

การพััฒนาชุุมชนและสัังคม เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

มหาวิิทยาลััยพะเยา เป็็นแหล่่งรวมทรััพยากร
บุุคคลที่่�มีีคุุณค่่าและแหล่่งรวมองค์์ความรู้้�ในทุุกสาขาวิิชา
ทั้้� ง ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ สุุขภ าพ ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ด้้ านมนุุษยศาสตร์์ และสัั งคมศาสตร์์
ด้้วยปณิิธานมุ่่�งมั่่�น “ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข็็งของ
ชุุมชน (Wisdom for Community Empowerment)”
และด้้วยพัันธกิิจด้้านบริิการวิิชาการแก่่ชุุมชนและสัังคม
มหาวิิ ท ยาลัั ย จะสามารถอยู่่� ร่่ว มกัั บ ชุุ ม ชนและสัั ง คม
สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี เป็็นที่่�พึ่่�งให้้ชุุมชนและสัังคม
ในการยกระดัับการศึึกษา สร้้างรายได้้ ส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี
และช่่วยบรรเทาปัั ญ หาความเดืื อ ดร้้ อ นของชุุ ม ชน
และสัังคม เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น สัังคมมีีความ
เข้้ ม แข็็ ง และมั่่� น คง หลุุดพ้้ น จากความแตกต่่าง
และความเหลื่่�อมล้ำำ��  เกิิดสัังคมแห่่งความสุุขด้้วยการ
นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�ในมหาวิิทยาลััยไปพััฒนาชุุมชน
ให้้เกิิดความมั่่�งคั่่�งและยั่่�งยืืนต่่อไป
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จากความสำำ�เร็็จของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
ในระยะเริ่่�มแรกของมหาวิิทยาลััยพะเยา เช่่น โครงการ
โคขุุนดอกคำำ�ใต้้ อำ�ำ เภอดอกคำำ�ใต้้ ของคณะเกษตรศาสตร์์
และทรัั พ ยากรธรรมชาติิ โครงการข้้ า วหอมนกยููง
อำำ�เภอจุุน ของคณะวิิทยาศาสตร์์ โครงการทรััพย์์สิิน
ทางปัั ญญาผ้้ าทอไทลื้้� อ อำำ �เภอเชีี ยงม่่วน ของคณะ
นิิติศิ าสตร์์ และอีีกหลายโครงการ ได้้สร้า้ งการเปลี่่�ยนแปลง
ให้้กัับชุุมชนอย่่างเห็็นได้้ชััด ทำำ�ให้้การบริิหารจััดการ
ซึ่่�งเป็็นไปในทิิศทางของการใช้้องค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
ที่่�มีีอยู่่�ในมหาวิิทยาลััยออกไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการ
พััฒนาชุุมชนและสัังคม เกิิดผลลััพธ์์อย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยในปีีที่่� 10 มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้ก้้าวไปสู่่�โครงการ
1 คณะ 1 สัั ญ ลัั ก ษณ์์ ค วามสำำ � เร็็ จ  และในปัั จจุุบั ั น
ได้้รัับการผลัักดัันไปสู่่�โครงการ 1 คณะ 1 ชุุมชนนวััตกรรม
ซึ่่�งสอดรัับกัับวิิสััยทััศน์์ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา
เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชน สู่่�สากล” อย่่างลงตััว

การใช้้องค์์ความรู้้�
และนวััตกรรม
ที่่�มีีอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย
ออกไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์
เพื่่�อการพััฒนาชุุมชน
และสัังคม เกิิดผลลััพธ์์
อย่่างเป็็นรููปธรรม
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“มหาวิิ ท ยาลัั ย สร้้ า งนวัั ต กรรม
เพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน” เป็็นอีีกหนึ่่�งนโยบาย

มหาวิิทยาลััยได้้ร่่วมมืือ
กัับภาคีีเครืือข่่าย
ในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�น
องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ตลอดจน
ภาคเอกชน พััฒนา
พื้้�นที่่�เป้้าหมาย
ที่่�ครอบคลุุมในทุุกมิิติิ
อย่่างยั่่�งยืืน

ของอธิิการบดีี รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุภกร พงศบางโพธิ์์�
ในการขัับเคลื่่�อนมหาวิิทยาลััยพะเยา ตามปณิิธานที่่�ว่่า
“ปััญญาเพื่่อ� ความเข้้มแข็็งของชุุมชน” ในปีี พ.ศ. 2563
มหาวิิทยาลััยพะเยาได้้กำำ�หนดให้้ 16 คณะ 2 วิิทยาลััย
ได้้คััดเลืือกพื้้�นที่่� ที่่�มีีความพร้้อมจากฐานการทำำ�งานเดิิม
ตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และ 1 คณะ 1 สััญลัักษณ์์
ความสำำ�เร็็จ สู่่ก� ารดำำ�เนิินการในรููปแบบ “1 คณะ 1 ชุุมชน

นวััตกรรม”

โดยการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว มีีเป้้าหมายความสำำ�เร็็จดัังนี้้�
1. เกิิดชุุมชนนวััตกรรม (Smart Community)
ไม่่น้้อยกว่่า 10 ชุุมชน
2. มีีการใช้้หรืือสร้้างนวััตกรรม เพื่่�อการพััฒนา
พื้้�นที่่�อย่่างน้้อย 1 นวััตกรรม/ชุุมชน
3. มีีการสร้้างนวััตกรชาวบ้้านหรืือนัักวิิจัยั ชาวบ้้าน
อย่่างน้้อย 10 คน/ชุุมชน
4. มีีการเติิบโตของมููลค่่าเศรษฐกิิจของชุุมชน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10
5. เกิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุมุ ชน
อย่่างเป็็นรููปธรรม

นอกจากนี้้� การดำำ�เนิินการในโครงการ 1 คณะ  
1 ชุุ ม ชนนวัั ต กรรม ยัั ง ตอบสนองวิิ สั ั ย ทัั ศ น์์ ข อง
มหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา “มหาวิิ ท ยาลัั ย สร้้ า งปัั ญ ญา
เพื่่�อนวััตกรรมชุุมชนสู่่�สากล” (University for community
Innovation with international standard) ที่่�สอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายสากลที่่�ผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ตามที่่�
มหาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ เข้้ า ร่่วมการจัั ด อัั น ดัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย
The Times Higher Education’s Impact Rankings
ซึ่่ � งมีีการประเมิินที่่�ครอบคลุุม 3 ด้้าน ประกอบด้้ วย
1. ด้้านงานวิิจััย 2. ด้้านการเผยแพร่่  และ 3. ด้้านการ
ดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ที่่�สนัับสนุุนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ของมหาวิิทยาลััย โดยครอบคลุุมและตอบโจทย์์เป้้าหมาย
การพััฒนา ตาม SDG4 Quality Education (การศึึกษา
ที่่� เท่่าเทีียม) ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยสร้้างโอกาสการเรีียนรู้้�
ไปยัังชุุมชนพื้้�นที่่�รอบมหาวิิทยาลััย และสร้้างการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต และ SDG17 Partnerships for the goals
(ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน) ที่่�มหาวิิทยาลััย
ได้้ ร่่ว มมืื อ กัั บ ภาคีี เ ครืื อ ข่่ายในระดัั บ ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น
องค์์ ก รปกครองส่่วนท้้ อ งถิ่่� น ตลอดจนภาคเอกชน
พััฒนาพื้้�นที่่�เป้้าหมายที่่�ครอบคลุุมในทุุกมิิติิอย่่างยั่่�งยืืน
โดยผลการประเมิิ น ภาพรวมมหาวิิ ท ยาลัั ย พะเยา
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มหาวิิทยาลััยถููกจััดอยู่่�ในอัันดัับ
ที่่� 401-600 ในระดัับโลก อัันดัับที่่� 11 ของประเทศ
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อำำ�เภอภููกามยาว

อำำ�เภอจุุน

• การออกแบบและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน		
ทางภููมิิสารสนเทศแบบมีีส่่วนรวม			
เพื่่�อการพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน			

• ข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์วิิถีีจุุน อำำ�เภอจุุน			

คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

คณะวิิทยาศาสตร์์

• การพััฒนาการเรีียนการสอนแบบบููรณาการสะเต็็มศึึกษา
ร่่วมกัับวััฒนธรรมและประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�น
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

อำำ�เภอแม่่ใจ
• แกนนำำ�สุุขภาพชุุมชนสุุขภาวะ แม่่ใจ	
คณะสหเวชศาสตร์์

อำำ�เภอเมืือง
• แม่่กาเสริิมสร้้างพลัังครอบครััว		

อำำ�เภอแม่่ใจ

อำำ�เภอจุุน

คณะทัันตแพทยศาสตร์์

• แม่่ใสโมเดล ต้้นแบบระบบสุุขภาพชุุมชน		

อำำ�เภอภููกามยาว

คณะพยาบาลศาสตร์์

• ภููมิิภาษาถิ่่�นพะเยา				
คณะศิิลปศาสตร์์

• ผัักตบชวาแสงอาทิิตย์์โมเดล			
คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม

อำำ�เภอเมืือง

Faculty

อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้

Smart Community
มหาวิิทยาลััยพะเยาให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�องค์์ความรู้้�
ไปพััฒนาชุุมชนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ตามปณิิธานของมหาวิิทยาลััย
“ปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข็็งของชุุมชน” เพื่่�อต่่อยอดสู่่�วิิสััยทััศน์์
ของมหาวิิทยาลััยพะเยา “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญา เพื่่�อนวััตกรรม
ชุุ ม ชนสู่่ � ส ากล”  จากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สู่่ � การพัั ฒ นา
เป็็นโครงการ 1 คณะ 1 สััญลัักษณ์์ความสำำ�เร็็จ จนกลายเป็็นโครงการ
1 คณะ 1 ชุุมชนนวััตกรรม ประสบผลสำำ�เร็็จมากกว่่า 100 โครงการ
เพื่่�อการพััฒนาชุมุ ชนที่่�ยั่่�งยืืน

อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้
• น้ำำ��มัันกระเทีียม						
คณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์

• โคขุุนดอกคำำ�ใต้้						
คณะเกษตรศาสตร์์และทรััพยากรธรรมชาติิ

• งำำ�เมืืองโมเดล ศาสตร์์พระราชาเพื่่�อการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน
วิิทยาลััยการศึึกษา

• Happy Community @สัันจกปก
คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์
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อำำ�เภอภููซาง
• Student engagement to community
engagement			
คณะแพทยศาสตร์์

อำำ�เภอภููซาง

ความสำำ�เร็็จ

จากปััญญาเพื่่�อความเข้้มแข็็ง
ของชุุมชน
2553 - 2564

อำำ�เภอเชีียงคำำ�

อำำ�เภอเชีียงคำำ�
• ศิิลปวััฒนธรรมไทลื้้�อพะเยาสู่่�การสร้้างสรรค์์และออบแบบ
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และศิิลปกรรมศาสตร์์

• การพััฒนาชุุมชนนวััตกรรมผ่่านการร่่วมสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมดิิจิิทััลสำำ�หรัับจััดสวััสดิิการสัังคมเฉพาะบุุคคล			
คณะรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

• เภสััชอาสา พาชุุมชนยั่่�งยืืน					

อำำ�เภอปง

คณะเภสััชศาสตร์์

อำำ�เภอปง
• การพััฒนาระบบสารสนเทศด้้านสุุขภาพระยะไกล
คณะแพทยศาสตร์์

อำำ�เภอเชีียงม่่วน

กรุุงเทพมหานคร
• บางกอกน้้อยโมเดล		
วิิทยาลััยการจััดการ

อำำ�เภอเชีียงม่่วน
• ทรััพย์์สิินทางปััญญาผ้้าทอไทลื้้�อเชีียงม่่วน
คณะนิิติิศาสตร์์
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Faculty

Smart Community
วิิทย
าศา
สต
ร์สุ์ ุข
ภาพ

1 คณะ 1 ชุุมชนนวััตกรรม

คณะแพทยศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารสุุขภาพทางไกล
(Information Communications Distance and Technology Used in
Health)

คณะแพทยศาสตร์์ลงพื้้�นที่่� พััฒนาเครืือข่่ายการสื่่�อสารด้้วยระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศไว้้ในกิิจกรรมบริิการสุุขภาพของหน่่วยบริิการสาธารณสุุขในชุุมชน เพื่่�อสนอง
ตอบต่่อความจำำ�เป็็นในการเข้้าถึึงระบบบริิการสุุขภาพ โดยจััดให้้มีีการอบรมเทคนิิค
ในสื่่�อสารผ่่านระบบออนไลน์์ ทำำ�ให้้ชุุมชนในพื้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงการบริิการสุุขภาพ
โดยเฉพาะด้้ านข้้ อมููลข่่าวสาร อาทิิ การเกิิ ดโรคระบาด การดููแลสุุขภาพตนเอง
อีีกทั้้�งข่่าวสารอื่่�น ๆ ที่่�ทัันสมััยและเป็็นประโยชน์์ต่่อการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรค
ตลอดจนส่่งเสริิมคุุณภาพด้้านการรัักษาพยาบาล ในเขตพื้้�นที่่� อำ�ำ เภอปง และอำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดพะเยา
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คณะสหเวชศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาอุุปกรณ์์ในการทำำ�งานของรยางค์์ส่่วนล่่าง
และลดอาการปวด

คณะสหเวชศาสตร์์ลงพื้้�นที่่� อำำ�เภอแม่่ใจ  จัังหวััดพะเยา ศึึกษาข้้อมููลปััญหา
สุุขภาพของผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่� พบว่่าผู้้�สงอายุุนอกจากจะพบปััญหาด้้านการเคลื่่�อนไหว
ปััญหาสุุขภาพที่่�สำำ�คััญของสููงอายุุอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ การเสื่่�อมของข้้อต่่าง ๆ โดยที่่�
พบบ่่อยคืือ ข้้อเข่่า ซึ่่�งเป็็นผลจากจากเสื่่�อมของกระดููกอ่่อนของผิิวข้้อตามวััย ร่่วมกัับ
ปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น น้ำำ��หนัักตััวมาก เป็็นต้้น ซึ่่�งการเสื่่�อมของข้้อต่่อมัักเกิิดร่่วมกัับการ
อัักเสบ ส่่งผลให้้เกิิดการปวด ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันของผู้้�สููงอายุุ
ลดลง ทางคณะสหเวชศาสตร์์จึึงจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�ด้้านสมุุนไพร พร้้อมกัับสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรพื้้�นถิ่่�นอาทิิ น้ำำ��มัันไพล  ยาดมสมุุนไพร เป็็นต้้น นอกจากจะเกิิด
ประโยชน์์ในด้้านการรัักษาและฟื้้�นฟููสมรรถภาพร่่างกายแล้้ว ยัังสามารถต่่อยอด
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวในเชิิงพาณิิชย์์ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชนอีีกทาง
หนึ่่�งด้้วย

คณะพยาบาลศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาการบริิการด้้านสุุขภาพทางเพศในชุุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์์ลงพื้้� นที่่�  ตำำ �บลแม่่นาเรืื อ ในเขตพื้้� นที่่� โรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพ ตำำ�บลแม่่นาเรืือ และ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ ตำำ�บลร่่องคำำ�หลวง
โดยให้้ บ ริิ ก ารประชาชนตามระบบบริิ ก ารสุุขภาพระดัั บ ปฐมภููมิิ (Primary care)
ในด้้านการรัักษาเบื้้�องต้้น การส่่งเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันโรค และการฟื้้�นฟููสภาพ
จากการสำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านอนามััยเจริิญพัันธ์์และโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่� พบอััตรา
การเสีี ยชีี วิิ ตด้้วยโรคมะเร็็ งเต้้ านมเป็็ นอัั นดัั บ 1 (ร้้ อยละ 20) รองลงมาคืื อ มะเร็็ ง
ปากมดลููก ทั้้�งนี้้�คณะพยาบาลศาสตร์์ได้้คิิด นวััตกรรมเกี่่�ยวกัับ โปรแกรมตรวจคััดกรอง
โรคในระบบอวััยวะสืืบพัันธุ์์�  เพื่่�อพััฒนาการบริิการด้้านสุุขภาพทางเพศขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�หรัับประชาชนในชุุมชน เพื่่�อให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลในพื้้�นที่่� มีกี ารพััฒนา
การให้้บริิการด้้านสุุขภาพทางเพศได้้ดีขึ้ี ้�น มีีเครืือข่่ายการดููแลผู้้�ที่่�มีีปััญหาสุุขภาพทางเพศ
รวมถึึงญาติิ และผู้้�ดููแลในครอบครััวด้้วย
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คณะเภสััชศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : เภสััชศาสตร์์พััฒนานวััตกรรมด้้านสุุขภาพในชุุมชน
บ้้านทุ่่�งมอก อำำ�เภอเชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา

คณะเภสััชศาสตร์์ลงพื้้�นที่่� บ้้านทุ่่�งมอก ตำำ�บลเชีียงบาน อำำ�เภอเชีียงคำำ� จัังหวััด
พะเยา เป็็ นชุุ มชนไทลื้้� อที่่�สามารถรัักษาภููมิิ ปัั ญญาท้้องถิ่่� น และวัั ฒนธรรมไทลื้้� อ
ไว้้ได้้อย่่างดีี โดยมีีจุุดเด่่นของชุุมชนคืือการเป็็นชุุมชนทอผ้้า ลายไทลื้้�อ จากการ
เก็็บข้้อมููลในชุุมชนค้้นพบว่่า ชุุมชนในตำำ�บลมีีการใช้้สมุุนไพรและการแพทย์์พื้้�นบ้้าน
ที่่�หลากหลาย มีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์จากสมุุนไพรหลายชนิิด แต่่ยัังมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�อง
มาตรฐานการผลิิตที่่�ได้้มาตรฐาน และการขึ้้�นทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อรองรัับการขาย
นอกจากนี้้�ภายในชุมุ ชน/ตำำ�บล มีีศัักยภาพที่่�จะพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
และสุุขภาพ แต่่ยัังขาดความรู้้�ในการพััฒนารููปแบบการท่่องเที่่�ยวภายในชุุมชน ทางคณะ
เภสััชศาสตร์์ จึึงคิิดต้้นแบบของผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพที่่�ใช้้วััตถุุดิิบจากชุุมชน อย่่างน้้อย
1 ผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจของวััตถุุดิิบในชุมุ ชนในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ
และสร้้างนวััตกรชาวบ้้านที่่�มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่

คณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
ชื่่�อโครงการ : การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพชุุมชน
ผู้้�สููงอายุุผ่่านเสีียงเพลงและการเรีียนรู้้�แบบลงมืือกระทำำ�

คณะวิิ ทยาศาสตร์์ การแพทย์์ ลงพื้้� นที่่�  อำำ �เภอดอกคำำ �ใต้้ จัั งหวัั ดพะเยา
เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุในชุุมชน โดยมุ่่�งเน้้นในการพััฒนา
สุุขภาวะของชุุมชนทางด้้านร่่างกาย ด้้านจิิตใจ ด้้านโภชนาการ และด้้านสัังคม ในรููปแบบ
ของการเรีียนรู้้�แบบลงมืือกระทำำ�  (Learning by doing) อาทิิ เพลงส่่งเสริิมสุุขภาพ
โดยให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วม การทำำ�ข้้าวแคปโบราณพอดีีคำำ�  และ สิินค้้าชุุมชน ต๋๋าแหลว 
หรืือ เครื่่�องหมายพิิธีีกรรม ลบล้้างสิ่่�งอััปมงคล โดยให้้ผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�สอนและถ่่ายทอด
ความรู้้�ที่่�สืืบทอดกัันมา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดกระบวนการในการพััฒนา
แบบชุุ มชนมีี ส่่วนร่่วมเพื่่� อเสริิ มสร้้ างขีี ดความสามารถของผู้้�สููงอายุุในการเรีี ยนรู้้� 
นำำ�นวััตกรรมไปใช้้ในการส่่งเสริิมสุุขภาพของตนเองและสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้
นอกจากนี้้� ยั ั ง ผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด กระบวนการในการสร้้ า งนวัั ต กรรมส่่งเสริิ ม สุุขภาพ
ให้้กัับคนในชุุมชน พร้้อมทั้้�งสร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กรหลัักในระดัับตำำ�บลเพื่่�อต่่อยอด
และขยายพื้้�นที่่�ในการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อยกระดัับรายได้้หรืือคุุณภาพชีีวิิต
ของคนในชุุมชน
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คณะวิิทยาศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การบริิหารจััดการขยะชุุมชนตำำ�บลจุุนแบบมีีส่่วนร่่วม
ด้้วยนวััตกรรมทางวิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมทางสัังคม

คณะวิิทยาศาสตร์์ลงพื้้�นที่่� อำำ�เภอจุุน จัังหวััดพะเยา สร้้างแนวคิิดสำำ�หรัับของเสีียเหลืือศููนย์์
หรืือ Zero waste เป็็นปรััชญาที่่�ส่่งเสริิมการหมุุนเวีียนทรััพยากร ให้้กลัับมาใช้้ใหม่่เพื่่�อเป็็นการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และเป็็นการ ลดปริิมาณของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นให้้เหลืือน้้อยลงมากที่่�สุุด
ทั้้�งนี้้� คณะวิิทยาศาสตร์์ยัังสร้้างนวััตกรรมให้้กัับชุุมชน อาทิิ เครื่่�องผลิิตปุ๋๋�ยหมัักจากผลิิตปุ๋๋�ยจากขยะอิินทรีีย์์
เครื่่�องมืือตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��หมััก และการบริิหารจััดการขยะด้้วยการใช้้นวััตกรรมทางสัังคมเพื่่�อสร้้าง
Learning and innovation platform สำำ �หรัั บการบริิหารจััดการขยะชุุมชนตำำ�บลจุุนแบบมีี ส่่วนร่่วม
ด้้วยนวััตกรรมทางวิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมทางสัังคม สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่และเพิ่่�มมููลค่่าขยะ
ด้้ ว ยนวัั ต กรรมทางวิิ ท ยาศาสตร์์  ต่่ อยอดสู่่ � ก ารทำำ � แผน พัั ฒ นาตำำ � บล/ท้้ อ งถิ่่� น ที่่� ส ามารถเชื่่� อ มต่่อ
กัับแผนพััฒนาจัังหวััด
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คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาคนสู่่ชุ� ุมชนอััจฉริิยะ
(Smart People - Smart Community)

คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร ลงพื้้�นที่่� ตำ�ำ บลแม่่กา อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดพะเยา จััดทำำ�แผนชุุมชนเชิิงคุุณภาพจากชุุมชน โดยชุุมชน และเพื่่�อชุุมชน
ผ่่านการสัังเคราะห์์คุุณค่่าข้้อมููลทรััพยากรชุุมชน ครอบคลุุมมิิติิทางการก่่อสร้้าง
(Construction Perspective) มิิติิทางสัังคมและเศรษฐกิิจ  (Social and Economic
Perspective) และมิิติิทางสิ่่�งแวดล้้อม (Eco-efficiency Perspective) บนพื้้�นฐาน
ความพร้้ อ มทางด้้ า นเทคโนโลยีี ทรัั พ ยากรชุ ุ ม ชน ภููมิิ ปั ั ญ ญา การพึ่่� ง ตนเอง
และกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน โดยคิิด ต้้นแบบระบบฐานข้้อมููลทรััพยากร
ชุุมชนเพื่่� อสนัั บสนุุนการตัั ดสิิ นใจวางแผนและแก้้ ไขปัั ญหาชุุ มชนแบบมีี ส่่วนร่่วม
รวมถึึงต้้ นแบบชุุ มชนอัั จฉริิ ยะอย่่างน้้ อย 1 ชุุ มชน/หมู่่ � บ้้ าน สำำ �หรัั บดำำ �เนิิ นการ
ตามขั้้�นตอนของการจััดทำำ�การพััฒนาความรู้้�และทัักษะด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร รวมถึึงการจััดทำำ�แผนพััฒนาและแก้้ไขปััญหาชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วม
เพื่่�อการพััฒนาคน และพััฒนาพื้้�นที่่�แบบมีีส่่วนร่่วม ที่่�ประชาชนในชุุมชนสามารถพึ่่�งพิิง
ตนเอง ประยุุกต์์ ใช้้ เทคโนโลยีี สารสนเทศและเข้้ ามามีี ส่่วนร่่วมในการดำำ �เนิิ นการ
จััดทำำ�แผนเพื่่�อพััฒนาและแก้้ไขปััญหาชุุมชนของตนในทุุกระดัับและทุุกขั้้�นตอน

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาแนวทางเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้กัับชุุมชนโบราณสถานเวีียงลอสู่่ชุ� ุมชนนวััตกรรมด้้านการท่่องเที่่�ยว
เชิิงนิิเวศน์์ประวััติิศาสตร์์

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ลงพื้้�นที่่� ชุุมชนโบราณสถานเวีียงลอเป็็นชุุมชนที่่�มีต้ี ้นทุุน
ทางวััฒนธรรมคืือ โบราณสถาน เรื่่�องราวประวััติิศาสตร์์ มีีองค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
ที่่�ควรค่่าแก่่การสืืบสานต่่อยอดในหลากหลายด้้าน แต่่การขัับเคลื่่�อนชุุมชนสู่่�การ
ท่่องเที่่�ยวยัังไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร ทางคณะวิิศวกรรมศาสตร์์จึึงคิิดค้้น แพลตฟอร์์ม
ดิิจิทัิ ัลคลัังความรู้้�วิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมจากภููมิิปััญญาคนโบราณ หรืือภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�นในชุุมชนเวีียงลอและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น อาทิิ สร้้าง Learning and innovation
platform ด้้ านธรรมชาติิ  ประวัั ติิ ศาสตร์์ วิิ ทยาศาสตร์์ วิิ ศวกรรมศาสตร์์ ชุุ มชน
และต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์จากอาชีีพในชุมุ ชน เพื่่�อพััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
ในหลากหลายด้้าน เช่่น ศููนย์์การเรีียนรู้้�โรงเรีียนชาวนา ศููนย์์การเรีียนรู้้�โบราณสถานเวีียงลอ
และศููนย์์การเรีียนรู้้�การก่่อสร้้างด้้วยภููมิิปััญญาโบราณ และการทำำ�ตลาดกองเก่่า
เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวให้้ยั่่�งยืืนในอนาคตอีีกด้้วย
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คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : ศููนย์์ต้้นแบบการเรีียนรู้้�และนวััตกรรมโรงอบแห้้ง
แสงอาทิิตย์์แบบเรืือนกระจกอััจฉริิยะ เพื่่�อยกระดัับการผลิิตสิินค้้า
หััตถกรรมของวิิสาหกิิจชุุมชนเครื่่�องจัักสานผัักตบชวาที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม

คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ลงพื้้�นที่่� ตำ�ำ บลสัันป่่าม่่วง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
พะเยา จััดตั้้�ง “ศููนย์์ต้้นแบบการเรีียนรู้้�และนวััตกรรมโรงอบแห้้งแสงอาทิิตย์์
แบบเรืือนกระจกอััจฉริิยะ” เพื่่�อการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี “โรงอบแห้้งแสงอาทิิตย์์
แบบเรืือนกระจกอััจฉริิยะ” สำำ�หรัับแก้้ไขปััญหาการตากแห้้งในกระบวนการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์จัักสานจากผัักตบชวา ให้้มีีความง่่ายและเหมาะสมต่่อการใช้้งาน รวมไปถึึง
การสร้้างนัักวิิจััยชาวบ้้านหรืือนวััตกรชาวบ้้านที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องดัังกล่่าว 
จนสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาแหล่่งอาชีีพจนเกิิดการยกระดัับรายได้้
ของประชาชนในพื้้�นที่่�

คณะเกษตรศาสตร์์
และทรััพยากรธรรมชาติิ
ชื่่�อโครงการ : พััฒนาแหล่่งการผลิิตลิ้้�นจี่่�คุุณภาพในจัังหวััดพะเยา
ด้้วยมาตรฐานการปฏิิบัติั ิทางการเกษตรที่่�ดีี เพื่่�อการพึ่่�งพาตนเอง
อย่่างยั่่�งยืืนของเกษตรกร

คณะเกษตรศาสตร์์และทรััพยากรธรรมชาติิ ลงพื้้�นที่่� อำ�ำ เภอแม่่ใจ  จัังหวััด
พะเยา คิิดวิิธีีพััฒนา การจััดการศััตรููพืืชโดยวิิธีีกล และชีีววิิธีี โดยการพััฒนาที่่�ดัักแมลง
ศััตรููพืืช และการใช้้สารสกััดจากสุุมนไพรในการเคลืือบพลาสติิกห่่อผลลิ้้�นจี่่� ปรัับเปลี่่�ยน
ระบบการผลิิตลิ้้�นจี่่�ที่่�ปลอดภััย ลดต้้นทุุนการผลิิต เพิ่่�มรายได้้ เพื่่�อการเพิ่่�งพาตนเอง
อย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมผลัักดัันให้้เกิิดการผลิิตการเกษตรอิินทรีีย์์ โดยมุ่่�งที่่�จะพััฒนา
กลุ่่�มเกษตรเพื่่�อสร้้างเป็็นต้้นแบบ (Model) การผลิิตพืืชอิินทรีีย์์จนสามารถที่่�จะสร้้าง
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ (Product) ที่่� มี ี คุุ ณภาพ ได้้ ม าตรฐานทั้้� ง ความปลอดภัั ย และรสชาติิ
และที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาแหล่่งการผลิิตลิ้้�นจี่่�คุุณภาพในจัังหวััดพะเยา
ด้้วยมาตรฐานการปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ดีี เพื่่�อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืนของ
เกษตรกร
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คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวและผลิิตภััณฑ์์
เกี่่�ยวเนื่่�องในพื้้�นที่่�ตำำ�บลหนองหล่่ม อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้ จัังหวััดพะเยา
ด้้วยแนวคิิด BCG Model

คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์ ลงพื้้�นที่่� ตำ�ำ บลหนองหล่่ม อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้
จัังหวััดพะเยา พบว่่า มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย เช่่น ข้้าวหอมมะลิิ น้ำำ��มัันหอมระเหย
ลููกประคบ ผ้้าทอ เป็็นต้้น ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยวเท่่าที่่�ควร ดัังนั้้�น คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์
จึึงมีี แ นวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งของการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ โ ดยผ่ ่ า นกระบวนการสร้้ า ง
นวััตกรชุุมชน พััฒนาบุุคลากรเพื่่�อให้้เป็็นนวััตกรชุุมชน โดยใช้้แนวคิิดในการพััฒนา
ทรัั พยากรมนุุษย์์ ที่่ � มาจากฐานทางวัั ฒนธรรมท้้ องถิ่่� นที่่� เข้้ าถึึงลัั กษณะของชุุ มชน
และพััฒนาไปตามศัักยภาพของชุุมชนเป็็นฐาน เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าท่่องเที่่�ยวผ่่าน
วััฒนธรรมของชุุมชน และความต้้องการของตลาด โดยใช้้พื้้�นฐานของวััฒนธรรม
ประวััติิศาสตร์์ เป็็นเครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อน
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คณะศิิลปศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์กล้้วยแปรรููป
ตำำ�บลเจริิญราษฎร์์ อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา

คณะศิิลปศาสตร์์ลงพื้้�นที่่� อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา ในการประเมิินศัักยภาพ
ชุุมชนในภาพรวม พบว่่า ในพื้้�นที่่�ไม่่ได้้มีีเพีียงกล้้วยกรอบรวีีวรรณเพีียงอย่่างเดีียว 
แต่่ยัังมีีกล้้วยกรอบปิิยะพร กล้้วยกรอบแอ๋๋ว กล้้วยเบรคแตก รวมถึึง น้ำำ��ปูู ผลิิตภััณฑ์์
จัักรสาน และมีีความต้้องการให้้นัักวิิจััยพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์และช่่วยในการส่่งเสริิม
ช่่องทางของการขายเพื่่�อการสร้้างรายได้้ ทางคณะศิิลปะศาสตร์์จึึงสร้้างและออกแบบ
บรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของกลุ่่�ม และชุุมชน รวมถึึงตอบโจทย์์
ของผู้้�รัับบริิการ สามารถส่่งออกได้้ทั้้�งในและต่่างประเทศ เช่่น น้ำำ��ปูู ต้้องการให้้มีีการ
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมและมีีมาตรฐาน อย. รวมถึึงคุุณค่่าทางโภชนาการ
มารัับรอง รวมถึึงส่่งเสริิมการขายโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการสร้้างสื่่�อออนไลน์์
ที่่�เป็็นช่่องทางประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าท้้องถิ่่�นอีีกด้้วย

วิิทยาลััยการศึึกษา
ชื่่�อโครงการ : โครงการ 1 คณะ 1 ชุุมชน เพื่่�อการพััฒนา
สู่่�การเป็็นชุุมชนนวััตกรรม (การพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินงาน
ของสถานศึึกษาด้้วยศาสตร์์พระราชาเพื่่�อการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน

วิิทยาลััยการศึึกษาลงพื้้�นที่่� โรงเรีียนงำ��เมืืองวิิทยาคม อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้ จัังหวััด
พะเยา โดยวิิทยาลััยการศึึกษา มหาวิิทยาลััยพะเยา เห็็นถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนา
สถานศึึกษาควบคู่่�การสร้้างความร่่วมมืือกัับชุุมชนของ โรงเรีียนงำ��เมืืองวิิทยาคม
อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้ จัังหวััดพะเยา วิิทยาลััยการศึึกษาจึึงได้้ร่่วมศึึกษาวิิจััย 1 คณะ 1 ชุุมชน
นวััตกรรม ในเรื่่�อง “การพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินงานของสถานศึึกษาด้้วยศาสตร์์
พระราชาเพื่่�อการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน” ถ่่ายทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นจากปราชญ์์
ชาวบ้้านจาก tacit knowledge ไปสู่่� explicit knowledge เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
จากสมุุนไพรในชุุมชน ให้้กลายเป็็นชุุมชนนวััตกรรม ด้้านการจััดการความรู้้� ทำำ�ให้้ชุุมชน
สามารถเกิิดองค์์ความรู้้�เรื่่�องภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นโดยเฉพาะสมุุนไพรไทย เกิิดการพััฒนา
หลัักสููตรเพื่่�อการจััดการเรีียนการสอน เกิิดผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนร่่วมกัับโรงเรีียน
อย่่างยั่่�งยืืน
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คณะนิิติิศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : พััฒนาอำำ�เภอเชีียงม่่วน ให้้เป็็นชุุมชนนวััตกรรม
เรื่่�องการจััดการหนี้้�สิินอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างรายได้้ พึ่่�งพาตนเอง
ได้้ด้้วยศัักยภาพของผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�สููงอายุุและทุุนวััฒนธรรม

คณะนิิติิศาสตร์์ลงพื้้�นที่่� ชุมุ ชนท่่าฟ้้าใต้้ ชุุมชนท่่าฟ้้าเหนืือ ตำำ�บลสระ อำำ�เภอ
เชีียงม่่วน จัังหวััดพะเยา สร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านกฎหมายเกี่่�ยวกัับหนี้้�สิินและการไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาทให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย รวมถึึงการสำำ�รวจทุุนทางวััฒนธรรมของ อำำ�เภอเชีียงม่่วน
พร้้อมสร้้างนวััตกรชาวบ้้าน โดยสร้้างผู้้�นำำ�ชุุมชนและกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุให้้จััดการหนี้้�สิิน
และไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทได้้ โดยคณะนิิติิศาสตร์์ จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการโดยนำำ�ปััญหา
เรื่่�องการจััดการหนี้้�สิินที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนและข้้อพิิพาทต่่าง ๆ ในชุุมชนเป็็นพื้้�นฐาน
ในการวางแผนการสอนเชิิงปฏิิบััติิการตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ร่่วมประชุุมหารืือ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการถึึงผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ และสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
เพื่่� อเขีี ยนแผนการพัั ฒนาและการรวมกลุ่่ � ม ซึ่่ � งในอนาคต จะเป็็ นชุุ มชนต้้ นแบบ
เรื่่�องการจััดการหนี้้�สิินโดยผู้้�นำำ�ชุุมชน และการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทเบื้้�องต้้นโดยผู้้�สููงอายุุ 
และการต้้นแบบการท่่องเที่่�ยวเชิิงทุุนวััฒนธรรม

คณะรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาชุุมชนนวััตกรรมผ่่านการร่่วมสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมดิิจิิทัลสำ
ั ำ�หรัับจััดสวััสดิิการสัังคมเฉพาะบุุคคล

คณะรัั ฐศาสตร์์ และสัั งคมศาสตร์์ ลงพื้้� นที่่�  ตำำ �บลเวีี ยง อำำ �เภอเชีี ยงคำำ � 
จัังหวััดพะเยา สร้้างแอพพลิิเคชั่่�น “มีีสิิทธิิ” ที่่�ช่่วยในการประมวลผล เพื่่�อจััดสวััสดิิการ
สัังคมเฉพาะบุุคคล ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาชุุมชนบ้้านเวีียงให้้เป็็นชุุมชนนวััตกรรม
โดยได้้จััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในประเด็็นการเข้้าถึึงสวััสดิิการสัังคมและการบริิการ
ให้้ คำำ �ปรึึ กษาด้้ านการจัั ดสวัั สดิิ การสัั งคม ควบคู่่ � กัั นไปกัั บกิิ จกรรมพัั ฒนาทัั กษะ
การเป็็นนวััตกรด้้านสวััสดิิการสัังคม เช่่น การฝึึกใช้้แอพพลิิเคชั่่�นด้้านสวััสดิิการสัังคม
การออกแบบและพััฒนา function เพิ่่�มเติิมของแอพพลิิเคชั่่�น เพื่่�อให้้ชุุมชนตำำ�บลเวีียง
มีีเครืือข่่ายนวััตกรชุุมชนที่่�สามารถใช้้นวััตกรรมดิิจิิทััล  (แอพพลิิเคชั่่�น) ในการพััฒนา
การเข้้าถึึงสวััสดิิการสัังคมเฉพาะบุุคคล อัันส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
และยกระดัับเศรษฐกิิจชุุมชนได้้
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คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
และศิิลปกรรมศาสตร์์
ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาชุุมชนไทลื้้�อ อำำ�เภอเชีียงคำำ�
ด้้วยนวััตกรรมทางวััฒนธรรมเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
และรองรัับการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และศิิลปกรรมศาสตร์์ ลงพื้้�นที่่� อำำ�เภอเชีียงคำำ� 
ดำำ�เนิินงานในรููปแบบ “มหาวิิทยาลััยสร้้างปััญญาเพื่่�อนวััตกรรมชุุมชนสู่่�สากล”
โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และกิิจกรรมจากนวััตการรม การออกแบบ
และสร้้ างสรรค์์ ทางสถาปััตยกรรมและศิิ ลปกรรม รวม 6 นวัั ตกรรมด้้วยกัั น อาทิิ
สื่่�อการเรีียนรู้้�สถาปััตยกรรมพุุทธศิิลป์์ไทลื้้�อสำำ�หรัับเยาชน อำำ�เภอเชีียงคำำ� จัังหวััดพะเยา
สื่่�อออนไลน์์และหนัังสืือสมุุดภาพสำำ�หรัับเยาวน เรื่่�อง ต้้นไม้้พื้้�นบ้้าน ลานพื้้�นถิ่่�นไทลื้้�อ
การแสดงสร้้างสรรค์์จากอััตลัักษณ์์ทางชาติิพันั ธุ์์�ไทลื้้อ� สำำ�หรัับนัักเรีียน เพื่่�อส่่งเสริิมหมู่่บ้� า้ น
ท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมไทลื้้�อ ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ทางศิิลปะการแสดงขัับลื้้�อร่่วมสมััย
เพื่่� อ ส่่งเสริิ ม สุุขภาพจิิ ต และป้้ อ งกัั น ภาวะซึึมเศร้้ า ในผู้้�สููงอายุุกลุ่่� ม ชาติิ พัั น ธุ์์�ไทลื้้� อ
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องเคลืือบดิินเผา กระเบื้้�องสำำ�หรัับตกแต่่งผนัังจากลวดลายผ้้าทอไทลื้้�อ
และเฟอร์์นิิเจอร์์จากผ้้าทอไทลื้้�อ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการรัักษาวััฒนธรรมอัันดีีงามให้้อยู่่กั� ับ
ชุุมชนไทลื้้�อ อำำ�เภอเชีียงคำำ�ตลอดไป

วิิทยาลััยการจััดการ
กรุุงเทพมหานคร
ชื่่�อโครงการ : นวััตกรรมเชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อพััฒนาการท่่องเที่่�ยว
เชิิงสร้้างสรรค์์แบบบููรณาการอย่่างยั่่�งยืืนในชุุมชนวััดทองนพคุุณ
เขตคลองสาน กรุุงเทพมหานคร

วิิ ท ยาลัั ย การจัั ด การ ลงพื้้� น ที่่� ชุุ ม ชนวัั ด ทองนพคุุณ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ สร้้ า งเส้้ น ทางท่่องเที่่� ย วเชิิ ง สร้้ า งสรรค์์
ในวััดทองนพคุุณ พร้้อมสร้้างผู้้�ประกอบการใหม่่ด้้านการท่่องเที่่�ยว (Tourism Startups)
วััดทองนพคุุณ และพััฒนาชุุมชนวััดทองนพคุุณตามหลัักเศรษฐกิิจแบบพอเพีียง
และหลัักการอภิิวััฒน์์ท้้องถิ่่�นเพื่่�อเป็็นรากฐานของประชาธิิปไตย อีีกทั้้�ง ยัังส่่งเสริิม
การพััฒนาจิิตใจควบคู่่�กัับการพััฒนาวััตถุุตามแนวศีีล สมาธิิ ปััญญา โดยความร่่วมมืือ
ของบ้้าน วััด โรงเรีียน จะเป็็นชุมุ ชนต้้นแบบของการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์
แบบบููรณาการอย่่างยั่่�งยืืนโดยใช้้นวััตกรรมเชิิงยุุทธศาสตร์์ของแบรนด์์ท่่องเที่่�ยว 
4 แบรนด์์ ได้้แก่่ เส้้นทางท่่องเที่่�ยววััดทองสองธรรม แกะรอยพุุทธศิิลป์์สู่่�แก่่นพุุทธศาสน์์
ท่่องเที่่�ยวจิิตอาสาพััฒนา บ้้าน วััด โรงเรีียน และการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลท่่องเที่่�ยว
วััดเสมืือนจริิงยุุคโควิิด-19 ทั้้�งนี้้� เพื่่�อพััฒนาแบรนด์์การท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ 4 แบรนด์์
ไปพร้้ อ ม ๆ กัั น  ด้้ ว ยนวัั ต กรรมเชิิ ง ยุุทธศาสตร์์ ซึ่่ � ง จะทำำ � ให้้ มี ี ก ารพัั ฒ นาชุุ ม ชน
ด้้วยเศรษฐกิิจชุุมชนแบบพอเพีียง อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความเข้้มแข็็งและความยั่่�งยืืน
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