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ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่พัฒนาจากส านัก

วิชาเกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ซึ่งวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยเปิดรับ

นิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยด าเนินการจัดการ

หลักสูตรภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการ

บรหิารหลักสูตรโดยส านักวชิาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่งการ

บริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยแบ่งการท างานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พิษณุโลก ในช้ันปีที่ 3-4  

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตขึ้น ใหม่  ประกอบด้วย  ส านักวิชา เกษตรศาสตร ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส านักวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิชาวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 

(4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ จึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่า

ภาควชิา ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา” ในปีการศึกษา 2552 ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือการผลิตพืช

อุตสาหกรรม และมีการเปิดแขนงวิชาเพิ่มในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คือ 

แขนงวิชาสัตวศาสตร ์และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ท าการสอนนิสิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทัง้ 4 ชัน้ปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยกฐานะเป็น

องคก์รเทียบเท่ากับคณะ พร้อมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา ท าการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง

ในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืช

ศาสตร์ และแขนงวิชาสัตวศาสตร์ การประมง การผลิตพืชอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม

เกษตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์



-4- 

 

รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

การเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เนื้อหาของหลักสูตรเหมือนที่ยังสังกัดมหาวิทยาลั ย

นเรศวร 

เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนภาคปฎิบัติการของคณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตั้งแต่ในปี 2554-2555 คณะได้มุ่งพัฒนาปรับปรุงห้องปฎิบัติการ  

สารเคมีและเครื่องแก้ว อุปกรณ์ทางการเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคปฎิบัติการ

ของนิสิต และงานวิจัย มีการออกกฎระเบียบการใช้ห้อง เครื่องมืออุปกรณ์ การเบิกจ่ายสารเคมีและเครื่อง

แก้ว และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแตล่ะงาน ในปีพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอคนืพืน้ที่ซ่ึงเป็นพืน้ที่ที่คณะใช้

เป็นพื้นที่ฝึกปฎิบัติภาคสนามของคณะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างอาคารโรงเรียนสาธิต  และได้จัดสรรพื้นที่ให้

ใหม่  คือพื้นที่ที่เป็นป่ารกชันบนสันอ่างเก็บน้ าให้แทนโดยมหาวิทยาลัยไม่จัดงบประมาณสนับสนุน  ท าให้

การด าเนินงานพัฒนาพืน้ที่ของคณะเป็นไปไดช้้าและยากล าบาก แต่ความจ าเป็นของสาขาวิชา  3 สาขาของ

คณะเกษตรศาสตร์ที่ต้องมีสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามเป็นสิ่งที่

บังคับให้คณะต้องปฎิบัติให้ได้เพื่อให้เกดิผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของคณะ ในการบรหิารจัดการพื้นที่คณะ

ครั้งนี้ได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9  มาปรับใช้  โดยแบ่งพื้นที่

ออกเป็น 5 ส่วน คอื  พื้นที่ใชง้านด้านการเกษตร  ด้านปศุสัตว์  ด้านประมง  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และวน

เกษตร จนในปี 2557  การพัฒนาพื้นที่เริ่มเป็นรูปธรรม  คณะจึงได้ท าโครงการขอจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ”   บนพืน้ที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบัติจริง

ของนิสิตทั้งสาขาเกษตรศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร ์สาขาการประมง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเป็นแหล่ง

เรียนรูข้องชุมชนและผู้สนใจในการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงสืบสานพระราชด ารขิองพระองค์

ท่าน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดตั้งศูนย์ได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยโดยได้

มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาก ากับดูแลเพื่อยกระดับการด าเนินงานจากศูนย์ของคณะมา

เป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัย    ส่งผลให้การพัฒนาศูนย์ทั้งในด้านอาคารและกิจกรรมภายในศูนย์สามารถ

ด าเนินการสืบสานพระราชด าริได้อย่างต่อเนื่องจนถงึวันนี้ 

นอกจากนั้น คณะยังได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูต้นยางในพื้นที่ปลูกยางพาราด้านหลังของ

มหาวิทยาลัยจ านวน 50 ไร่ ที่ถูกปล่อยทิง้ รา้งให้เกิดประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและเป็นแหล่ง

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยางพาราของนิสิต โดยเริ่มพัฒนาปรับปรุงในปี 2556 และในปี 2557 ได้ขอ

จัดตั้งเป็น “ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ” อย่างเป็นทางการภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะ จนในปี2559 ต้นยางพาราเจริญสมบูรณ์พร้อมกรีดเพื่อจ าหน่ายและสามารถใช้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละ

ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับยางพาราแก่นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์และเกษตรกรผู้ปลูกยางจังหวัดพะเยา และ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ยางพาราแบบครบวงจร  ตั้งแต่การปลูก  การขยายพันธุ์   

การดูแลรักษา   การกรีด  การแปรรูป  คณะจึงได้ขอการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การ

ท าสวนยางจังหวัดพะเยา (สกย.) และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยาในเรื่องอาคาร เครื่องมือ อุปกรณใ์น

การท ายางแผ่น ท าให้ศูนย์ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านยางพาราทั้งของหน่วยงานใน

จังหวัด นิสิตและเกษตรกรชาวสวนยางพะเยาและล้านนา 2 ส าหรับการพัฒนาในขั้นต่อไปคือการผลักดัน

ให้ศูนย์เป็นศูนย์วิจัยยางพารา ในปีนี้คณะจึงได้ติดต่อประสานความร่วมมือกับ CIRAD เพื่อให้เกิดการ
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แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตยางพาราบนพื้นที่สูง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา

งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของชาวสวนยางในพะเยาได้อย่างแท้จรงิ 

 ในด้านการพัฒนาคุณภาพนสิิต นอกเหนือจากการสนับสนุนกจิกรรมของนิสิตตามแผนปฎิบัติงาน

ประจ าปี คณะได้ตอบสนองความต้องการของนิสิตเพื่อให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขด้วยการสร้างห้อง

ท างานและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนิสิตปรญิญาโท การจัดพื้นที่ส าหรับให้นิสิตปริญญาตรไีด้

ท ากิจกรรมและพักผ่อน การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที

วิชาการระดับประเทศ เช่น  โครงการกระทิงแดงยูโปรเจค  โครงการฟริสโบว์ การส่งเสริมนิสิตและ

มหาบัณฑิตน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เป็นต้น 

 

หลักสูตรและบรกิาร 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโททุกหลักสูตร เพื่อให้สามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ให้ได้มาตรฐานคุณภาพตาม มคอ. มีผลการเรียนรู้ตรงตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนด และ

สอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของคณะ ที่ต้องการพัฒนาวิชาการที่มุ่งเน้นการปฏิบัติได้จริง ด้วยการ

น าองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับพืช

ศาสตร์ สัตวศาสตร ์การประมง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัย

ทางอาหาร มาบูรณาการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรและเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ

ตอนบน และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment) นอกจากนั้นได้ท าการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรเีพิ่มขึ้น 

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร และ

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์โดยแยกออกจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พรอ้มกับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรอุตสาหกรรม

เกษตร มาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อความเป็นสากล และหยุดการรับนิสิต

การผลิตพืชอุตสาหกรรมในปีการศึกษา 2555 และปิดหลักสูตรการผลิตพืชอุตสาหกรรมในปีการศึกษา 

2557 เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนจ านวนน้อย และเนื้อหาวิชาเอกมีความใกล้เคียงกับสาขาเกษตรศาสตร์มาก 

รวมทั้งไม่มีอาจารย์ที่มีความช านาญทางพืชอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรการผลิตพืชอุตสาหกรรมย้ายมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร ์  

ในภาคปลายของปีการศึกษา 2557 ได้ท าการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สัตวศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเปิดโอกาสให้

นักวิชาการสัตวศาสตร์สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น ท าให้จ านวนหลักสูตรของคณะทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ

ปรญิญาโทที่เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 มีทัง้หมด 9 หลักสูตร คอื หลักสูตรระดับปรญิญา

ตรี จ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การประมง ความปลอดภัยทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร และสัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และสัตวศาสตร์ โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถปฏิบัติได้จริง และ
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เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทุกหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติได้รับการเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และได้รับการรับรองทุกคุณวุฒิจากส านัก งานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการพลศึกษา ส านักบัณฑิต

พัฒนศิลป์ และส านักบริหารวิทยาลัยชุมชน และการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ส านักงาน ก.พ.) 

และเนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อก าหนดของ

สกอ. และเพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ทันใช้ในปีการศึกษา 2560 ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 คณะ

เกษตรศาสตร์ฯ จึงได้ก าหนดให้ทั้ง 8 หลักสูตรที่จะครบก าหนด ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร   เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดระบบการประกัน

หลักสูตรใช้ระบบAUNQA   ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้น าข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

และตลาดแรงงาน วิสัยทัศน์ทั้งของมหาวิทยาลัย และของคณะ    อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยและคณะ

เกษตรศาสตร์   ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าและ จากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นข้อมูลในการจัดท า ELO หลักสูตร 

จากนั้นจึงน ามาพิจารณาจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้หลักสูตรบรรลุ  ELO ที่วางไว้ นอกจากนั้น คณะยังให้

ความส าคัญในการเตรยีมอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องผลงานวิชาการด้วยการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของแต่ละบุคคล  ส าหรับอาจารย์เกา่ที่ยังไม่มี

ผลงานวิชาการหรือผลงานเกินก าหนดเวลา   จะมีการเตือนล่วงหน้าเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ได้ทันก าหนด 

หากเป็นอาจารย์ใหม่ไม่มีผลงานหลังส าเร็จการศึกษา คณบดีจะช่วยน าชื่อใส่ในผลงานของท่าน ท าให้ทุก

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ของคณะผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพของสกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ขณะนีทุ้กหลักสูตรอยู่

ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบของ สกอ. ส าหรับการเตรียมกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2020 คณะมีแผน

ที่จะด าเนินการเตรียมความพรอ้มทัง้นิสติและบุคลากรโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยจัดโครงการเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตและบุคลากรโดยมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ผลจาก

ด าเนินกิจกรรมได้รับความสนใจทั้งจากบุคลากรและนิสิต จนเป็นกิจกรรมที่คณะก าหนดเป็นกิจกรรมใน

แผนปฎิบัติงานประจ าปีของคณะ นอกจากนั้นคณะมีแผนการด าเนินงานสร้างความร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศ จึงได้แต่งตั้งรองคณบดีให้ท าหน้าที่เชิงรุกในด้านงานวิเทศสัมพันธ์เพื่ อท าหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานด้านความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการฝึกงานของนิสิต 

การท าวิจัยรว่มและการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและนิสิต ท าให้ปีนีน้ิสิตได้ไปฝึกงานที่สถาบันวิจัย

ประเทศยูนนาน จ านวน  2 คน ท าความรว่มมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันจ านวน 5 มหาวิทยาลัย 

และมีแผนส่งนิสิตไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยในประเทศใต้หวันในเดือนมกราคม2562 อีก 2 คน 

   ในด้านบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้ความส าคัญต่อการ

ให้บริการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการ และ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเพื่อสนองต่อปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัย 1 คณะ 1 อ าเภอ คณะจึงมี

โครงการบริการวิชาการทางด้านการเกษตรแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ในลักษณะที่มีการบูร

ณาการด้านการเรียนการสอนกับด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริการวิชาการกับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีชุมชนเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม เช่น โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การเหนี่ยวน าการ
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เป็นสัดและผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รว่มกับ กจิกรรมสู่ขวัญควาย และกจิกรรมฝึกคนและ

ฝึกควายไถนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายอ าเภอแม่ใจ โดยมีส่วนร่วมของนิสิตสาขา

สัตวศาสตร ์เกษตรกรผู้เลีย้งควาย ครูและนักเรยีน เจา้หน้าที่ประจ าต าบลและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น เพื่อเป็นขยายงานด้านการบริการวิชาการให้มีการด าเนินงานอย่าง

เป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้หลากหลายรูปแบบและสรา้งความเข้มแข็งทาง

วิชาการอย่างยั่งยืนรวมทั้งก่อให้เกดิรายได้กับคณะและมหาวิทยาลัย  โดยมีศูนย์บริการวิชาการจ านวน 3 

ศูนย์ด้วยกันท าหน้าที่ให้บริการวิชาการและสรา้งรายได้ คอื  

1. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  จัดตั้งขึ้นเพื่อขยาย

ผลแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ให้เป็น

สถานที่ศึกษาเรียนรู ้ ทดลองวิจัย  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกับการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง

ของนักเรียน นิสิต เกษตรกร และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนามของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ผลจากการท ากิจกรรมท าให้ศูนย์มีผลผลิตทางการเกษตร

ออกจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นการฝึกให้นิสิตรู้จักการปฎิบัติจริงและวิธีการขายสินคา้เกษตร 

2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้าน

การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเกษตรและอาหาร   ด้านการเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าระบบการ

ประกันคุณภาพสินคา้เกษตรและอาหาร และการให้บรกิารตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้เกษตรและอาหาร

แก่ชุมชน   มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  สร้างชื่อเสียงให้แก่

คณะและมหาวิทยาลัย  อีกทั้งในแต่ละกิจกรรมมีนิสิตสาขาวิชาเข้าร่วมท างานด้วย   เป็นการเสริมทักษะ

วิชาชีและทักษะด้านความสัมพันธืและสื่อสารได้เป็นอย่างดียิ่ง 

3. ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัย

เก่ียวกับยางพาราที่ปลูกในภาคเหนือ ให้บริการด้านการฝึกอบรมเก่ียวกับยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวน

ยางในภาคเหนือ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีการจัด

กิจกรรมฝึกอบรมการกรีดยาง  การท ายางแผ่น  ร่วมกับสกย. และจังหวัดพะเยา  ท าให้นิสิตได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอกและเข้าใจการปฎิบัติที่แท้จรงิ 

 

วิสัยทัศน์และพันธกจิ จุดประสงค์ 

 ในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง 

นโยบายและทิศทางการบรหิารคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 ใหม่ ดังนี้ 

1. ปรัชญา (Philosophy) 

“ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสรฐิที่สุด” “ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

2. ปณิธาน (Determination) 

พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

“Agriculture Development for Community Empowerment” 
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3. วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

การวจิัย และบริการวิชาการเกษตรเพื่อชุมชนและนานาชาติ 

 4. พันธกจิ (Mission) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกจิในการผลิตก าลังคนที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกจิ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี ้

(4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มี

ทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิต

อย่างมีคุณธรรม ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลง

กระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับ

ผู้ใชบ้ัณฑติ มีการบรหิารจัดการที่สรา้งความเช่ือมั่นกับผูเ้รียนและความเช่ือถอืใหก้ับชุมชนและสงัคม ระบบ

การศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ 

พรอ้มกา้วสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

(4.2) วิจัยและนวัตกรรม สูป่ระโยชนเ์ชงิพาณชิย์ 

พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง

นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่

การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของ

ประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้

ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเขา้สู่ Thailand 4.0  

(4.3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา 

สรา้งรายได้ และบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สังคม

มีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 

(4.4) ท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
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ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค ์ด้วยการบรหิารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เป็นระบบ 

(4.5) บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

  การบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมาย

องค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนรว่มรับรูแ้ละแสดง

ความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และ

เป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรอืร้นในการแก้ปัญหารว่มกัน ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสร้างระบบการบรหิารบนพื้นฐานข้อมูลทีน่่าเช่ือถอืและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
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โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบรหิารทัว่ไป 

- เลขานุการคณบด ี

- สารบรรณ   

- บริหารงานบุคคล   

- บริหารความเสี่ยง 

- การเงิน   

- พัสดุและระบบสาธารณูปโภค   

- เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

พัฒนาระบบ   
 

 

 
 

 

 

ประธานหลักสูตร 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วท.บ.(การประมง) 

หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 

งานแผนงาน 

- แผนและยุทธศาสตร์ 

- วจิัย   

- บริการวิชาการ   

- ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   
 

 

 

 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความอยู่รอด

ของมนุษยชาติ 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาติดา้น

เกษตรและอาหาร 

วท.ม.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

วท.ม.(วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

วท.บ.(วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร) 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

งานวิชาการ 

- วชิาการปริญญาตรี   

- วชิาการปริญญาโท  

- ประกันคุณภาพการศึกษา  

- ฝึกงานและสหกจิศึกษา  

- กิจการนิสติและแนะแนว

การศึกษา  

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

งานปฏิบัตกิาร 

 

 

 

 

ทล.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

วท.ม.(เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการ

ประมง) 

วท.บ.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

หัวหนา้ศูนย ์
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- เลขานกุารคณบด ี

- สารบรรณ   

- บรหิารงานบคุคล   

- แผนและยุทธศาสตร์ 

- บรหิารความเสี่ยง 

คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รองคณบด ี

ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองคก์ร 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวจิัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

- งานการเงิน 

 

- งานพัสดุ รถตู้ และระบบ

สาธารณูปโภค   

- งานกิจการนิสิตและแนะ

แนวการศึกษา 

- วิชาการปรญิญาโท  

- ประกันคุณภาพการศึกษา  

- วิเทศสัมพันธ ์

- ฝึกงานและสหกิจศกึษา 

- วิจัย   

- บรกิารวิชาการ   

- ท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ  

- ประชาสัมพันธ์  

 

- วิชาการปรญิญาตรี 

- การศึกษาดงูานของนิสิต 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

และกิจการนิสติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมทัิศน์ 

และบริหารจัดการฟาร์ม 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย คณบดี 

รองคณบดี 3 ฝ่าย และผู้ชว่ยคณบดี 2 ฝ่าย คอื รองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละบรหิารองค์กร รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม  มีการ

ก าหนดและมอบหมายภาระหน้าที่ของรองคณบดีแต่ละฝ่าย มีคณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่วาง

นโยบายและแผนงาน ก ากับดูแลการด าเนินงาน วางระเบียบข้อบังคับในคณะ ให้ค าปรึกษาและเสนอ

ความเห็นแก่คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ รอง

คณบดี 3 คน ผู้ช่วยคณบดี 2 คน หัวหน้าสาขา 6 สาขา ผู้แทนคณาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 1 

คน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรเป็นเลขานุการ  โดย

คณะกรรมการประจ าคณะมีก าหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ 

นอกจากนั้นคณะฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมบริหารพัฒนาคณะด้วยการ

แต่งตั้งและมอบหมายบุคลากรของคณะให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ ได้แก ่

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างานศูนย์

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  คณะท างานศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 
 

ระบบการสื่อสารท่ัวทั้งองคก์ร 
คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้

เป็นระบบสื่อสารทั่วทั้งองคก์ร ใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) และอีเมล์ (e-mail) ช่วยในการท างาน

ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต หรืออินเตอร์เน็ต โดยจัดให้มีการสื่อสารในการแจ้งเวียนหนังสือ ทั้งที่เป็น

งานบริหาร งานบริการ และงานประจ าของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร 

โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ และช่วยให้เอกสารต่างๆ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เอกสารไม่สูญหาย 

ลดการใช้กระดาษ กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะใช้การโทรศัพท์หรือการส่งผ่าน line ถึงตัวบุคคล อีกทั้งคณะ

ยังได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาน าข้อสรุปผลการประชุมกรรมการประจ าคณะแจ้งให้บุคลากรของสาขา

ทราบเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งคณะ นอกจากนั้นคณะมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะเพื่อเป็นการพบปะ

แลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานภายในคณะ รับฟัง

ปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารและรับฟังข้อคิดเห็ นจาก

บุคลากรของคณะโดยจัดให้มี “สภากาแฟ” ที่มีผู้แทนคณาจารย์เป็นผู้ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ

น าข้อคดิเห็นและปัญหาที่ได้จากสภากาแฟเสนอในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบและพิจารณา

ด าเนินการ  โดยผู้แทนคณาจารย์ได้น าผลการพจิารณาและแนวทางแก้ไขแจ้งในสภากาแฟทราบโดยทั่วกัน 

ในการสื่อสารกับนิสิตและศิษย์เกา่ คณะจะสื่อสารผ่านทาง website ของคณะ Facebook หรอื line 

โทรศัพท์ การปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งเอกสารถึงตัวบุคคล โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่

กิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดูแลติดตามสื่อต่าง ๆ และประสานงานระหว่างนิสิต ศิษย์เก่ากับ
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คณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้ทันการ ก าหนดให้มีการติดตามการใช้ช่องทางการสื่อสารของคณะ

ของบุคลากร นิสิตและศิษย์เกา่ พบว่า บุคลากรนิยมใช้ e-mail  facebook  และโทรศัพท์ นิสิตและศิษย์เก่า  

นิยมใช้  facebook  ดังนั้นคณะจึงมีแผนที่จะปรับปรุงการสื่อสารกับนิสิต  ศิษย์เกา่ โดยมอบหมายเจา้หน้าที่

ท าหน้าที่ตอบค าถามต่าง ๆ เก่ียวกับคณะกับนิสิตและศิษย์เก่าทาง facebook  และน าข้อเสนอจากศิษย์เก่า

แจ้งคณะเพื่อพิจารณา และวางแผนด าเนินการที่ตอบสนองข้อเสนอแนะเหล่านั้น 
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ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สนิค้างาม 

คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

                                    
 

  

 
 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วพิรพรรณ์  เนือ่งเม็ก 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 

และบริหารองคก์ร 

ผศ.ดร.กัญญาณฐั สุนทรประสิทธ์ิ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ๊วิชา 

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวจิัย 

และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

และกิจการนิสติ 

ผศ.ดร.ไวพจน์  กันจ ู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมทัิศน์ 

และบริหารจัดการฟาร์ม 
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คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ  ประธานกรรมการ  

 2.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

 3.  รองคณบดีฝา่ยนวตักรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 

 4.  หัวหนา้สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์    กรรมการ 

 5.  หัวหน้าสาขาวิชาการประมง     กรรมการ 

 6.  หัวหน้าสาขาวิชาความปลอดภยัทางอาหาร   กรรมการ 

 7.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    กรรมการ 

 8.  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 

 9.  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์     กรรมการ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วชัระ  แลนอ้ย    กรรมการ 

 11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไวพจน์  กันจ ู    กรรมการ 

 12. ดร.ธนิกานต ์ สันตส์วัสดิ์     กรรมการ 

 13.  รองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละบริหารองคก์ร   กรรมการและเลขานุการ 

 14.  นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง 

หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ดร.กรทิพย ์กันนิการ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาการประมง 

ดร.พนิตนาฎ  อูพุ่ฒนิันท์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ 

ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจนก์ุล 

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ดร.หทัยทิพย ์  นิมติรเกียรติไกล 

หัวหน้าสาขาวิชาความปลอดภัย 

ทางอาหาร 
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ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายวิชาการ 43 คน (บุคลากรประจ า 40 

คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ผู้มีความรู้ความสามารถ 2 คน) โดยแยกเป็นปฏิบัติงานจริง 42 คน ลาศึกษาต่อ

ระดับปรญิญาเอก 1 คน และมีพนักงานสายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตรแ์ละเจ้าหน้าที่สายบริการ) จ านวน 

26 คน ปฏิบัติงานจริง 26 คน รวมจ านวนพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนประจ าคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ ทั้งหมด 69 คน 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ประเภทพนักงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1 - 1 

ผู้มีความรูค้วามสามารถพเิศษ 2 - 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 40 26 66 

รวม 43 26 69 

 

ข้อมูลพนักงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

คุณวุฒ ิ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ปรญิญาเอก 37 2 39 

ปรญิญาโท 6 6 12 

ปรญิญาตรี - 17 17 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 1 1 

รวม 43 26 69 

 

ข้อมูลพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) คณะเกษตรศาสตร์ฯ  ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

อาจารย ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์

ปรญิญาเอก - 12 2 14 

ปรญิญาโท - 2 1 3 

รวม - 14 3 17 
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รายชื่อพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชาการประมง(ดร.กรทิพย์  กันนิการ์ หัวหน้าสาขาวิชา) 
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์  อาจารย์  ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  ปฏิบัติงาน 

2. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)  ปฏิบัติงาน 

3. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์  อาจารย์  ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  ปฏิบัติงาน 

4.  ผศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด.(ความหลากหลายทางชีวภาพ         ปฏิบัติงาน 

และชีววทิยาชาติพันธุ์     

5. ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ร.ด.(เทคโนโลยกีารประมง        ปฏิบัติงาน 

และทรัพยากรทางน้ า)    

7. นางศิริลักษณ ์ ตันเจรญิ  อาจารย์  วท.ม. (วทิยาศาสตร์การประมง)  ปฏิบัติงาน 

8. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Aquatic Environment Science) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ดร.สุกัลยา ภู่ทอง  หัวหน้าสาขาวิชา) 
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.บุญร่วม คิดค้า  อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยกีารผลิตพืช)  ปฏิบัติงาน 

2. ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พชื)  ปฏิบัติงาน 

3. ดร.ภาวินี  จันทร์วจิิตร อาจารย์  วท.ด. (พืชสวน)   ปฏิบัติงาน 

4. รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ  รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Post management)  ปฏิบัติงาน 

5. ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Postharvest Horticulture)  ปฏิบัติงาน 

6. ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก  อาจารย์  วท.ด. (ชีววทิยา)   ปฏิบัติงาน 

7. ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

8. ดร.สุกัลยา ภู่ทอง  อาจารย์  Ph.D.(Horticulture)   ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร (ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล  หัวหน้าสาขาวิชา) 

ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ผศ.ดร.หทัยทิพย์   นิมิตรเกียรติไกล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural and Environmental Sciences)ปฏิบัติงาน 

2. นางวราภรณ์ กุศลารักษ์  อาจารย์  วท.ม. (เทคโนโลยกีารอาหาร)  ลาศึกษาต่อ 

3.    ดร.ตระกูล   พรหมจักร  อาจารย์  วท.ด.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน  

การอาหาร)  

4.  ดร.ยุพารัตน์ โพธเิศษ  อาจารย์  ปร.ด.(เทคโนโลยกีารอาหาร)  ปฏิบัติงาน 

5.    รศ.รัตนา  อัตตปัญโญ รองศาสตราจารย์ M.S. (Food Science)   ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ  หัวหน้าสาขาวิชา) 
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์  อาจารย์  Ph.D.(Food Science )   ปฏิบัติงาน 

2. ดร.คุณากร ขัติศรี  อาจารย์  ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 

การอาหาร)  

3. นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินธิิศานันท์ อาจารย์  วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์  ปฏิบัติงาน 

อุตสาหกรรมเกษตร)  

4. ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ  อาจารย์  วท.ด.(เทคโนโลยทีางอาหาร)  ปฏิบัติงาน 

5. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค  อาจารย์  วท.ด.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 

การอาหาร)  

6. ดร.สกุลคุณ มากคุณ  อาจารย์  Ph.D. (Food Science)   ปฏิบัติงาน 

7. ดร.สุวลี  ฟองอนิทร์  อาจารย์  Ph.D. (Food Science)   ปฏิบัติงาน 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ หัวหน้าสาขาวิชา) 
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสงูสุด   สถานะ 

1. ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ  อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 

2. ดร.พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์  อาจารย์  วท.ด. (จุลชีววทิยาประยุกต์)  ปฏิบัติงาน 

3. ดร.รวิสรา  ร่ืนไวย์  อาจารย์  ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 

4. ดร.วนิดา  แซ่จงึ  อาจารย์  D.Eng. (Biotechnology)  ปฏิบัติงาน 

5. ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีววทิยา)   ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biochemistry and Molecular ปฏิบัติงาน 

 Pharmacology)  

7. ดร.สุมนา  เหลืองฐิติกาญจนา อาจารย์  Ph.D(Biotechnology)   ปฎิบัติงาน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล  หัวหน้าสาขาวิชา) 
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด   สถานะ 

1. ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์)  ปฏิบัติงาน 

2. รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล  รองศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.    ปฏิบัติงาน 

3. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล อาจารย์  วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 

4. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อนิต๊ะวิชา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science)  ปฏิบัติงาน 

5. ดร.ธนาพร  บุญมี  อาจารย์  วท.ด.(เทคโนโลยเีนือ้สัตว์)  ปฏิบัติงาน 

6. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Doctor of Agricultural Sciences   ปฏิบัติงาน 

(Animal Science) 

7. น.สพ.สมชาติ ธนะ  อาจารย์  ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

8. ดร.สุรย์ีพร  แสงวงศ์  อาจารย์  Ph.D.(Animal Science)  ปฏิบัติงาน 

 

รายชื่อพนักงานสายสนับสนุน  
ล าดับท่ี ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง   คุณวุฒิสูงสุด  สถานะ 

1. ดร.กนกอร ศรีม่วง  นักวิทยาศาสตร์  ปร.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

2. นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ นักวิชาการศึกษา  กศ.ม.(บรหิารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

3. นายกิตติธัช ตุ้ยค า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ปฏิบัติงาน 

4. นายกฤตนน โชตพิรม  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ. (สัตวศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

5. นายจักรพ์งศ์ ธุระพ่อค้า  นักวิชาการศึกษา  ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)  ปฏิบัติงาน 

6. นางสาวจันทนา จันโจมศึก  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน 

ทางอาหาร) 

7. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  ปฏิบัติงาน 

8. นายชัยวัฒน์ จิตนาร ี  นักวิชาการเกษตร              วท.ม.(การจัดการทรัพยากร ปฏิบัติงาน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

9. นายจักรพันธ์ ฐานิจสรณ์  คนงาน   กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) ปฏิบัติงาน 

10. นางสาวณัฐธดา  ขัตธ ิ  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กศ.ม.(บรหิารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

11. ดร.ตฤณ  เสรเมธากุล นักวิทยาศาสตร์  วท.ด.(ปฐพศีาสตร์และการจัดการ ปฏิบัติงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ) 

12. นางสาวนฤมล สุทะ  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

13. นายปิยะ  พันธ์แดง  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปฏิบัติงาน 

การอาหาร 

14. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช  นักวิทยาศาสตร์  วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

15. นางวันวิสาข ์ ดอกค า  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ปฏิบัติงาน 
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16. นายศักดิ์ชัย เครือสาร  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

17. นายเศกสรรค์ อุปพงศ ์  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(การประมง)  ปฏิบัติงาน 

18. นางสุพรรณิการ ์ พรหมสุริยา นักวิชาการสัตวบาล  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

19. นางสาวสุธิศา สุขสังข์ภา  นักวิชาการเกษตร              วท.ม.(การจัดการทรัพยากร ปฏิบัติงาน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

20. นางสุรนีาถ   ครองสุข  นักวิชาการเงินและบญัช ี บช.บ. (การบัญชี)  ปฏิบัติงาน 

21. นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง  นักวิชาการศึกษา  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

22. นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลกึ  นักวิชาการพัสด ุ  บธ.บ.(บรหิารธุรกิจ)  ปฏิบัติงาน 

23. นายอภิชาต นุเสน  นักวิชาการเกษตร  วท.บ.(วิทยาศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

24. นายอภินันท์ เร่งเร็ว  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(พชืศาสตร์)  ปฏิบัติงาน 

25. นายอิฐสะราม แสนสุภา  นักวิทยาศาสตร์  วท.บ.(การประมง)  ปฏิบัติงาน  

26. นายอุทัย    วงศ์ขัต ิ  คนงาน   ประถมศึกษาปทีี่ 4  ปฏิบัติงาน 

 

งบประมาณปี 2562 

นับตั้งแต่ปงีบประมาณ 2556-2557 มหาวิทยาลยัพะเยา ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

รายไดใ้ห้กับคณะ/วิทยาลัยแบบเดียวกัน คอื จัดสรรตามรายหัวนสิิต และบุคลากรของแต่ละกลุม่คณะวิชา 

ดังนี ้

1) นสิิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   2,000  บาทต่อคน 

2) นสิิตด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  1,000  บาทต่อคน 

3) นสิิตดา้นมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร ์  1,000  บาทต่อคน 

4) บุคลากรสายวิชาการ ที่ปฏบิัติงาน  15,000  บาทต่อคน 

5) บุคลากรสายวิชาการ ทีล่าศึกษาต่อ  10,000  บาทต่อคน 

6) บุคลากรสายบรกิาร    10,000  บาทต่อคน 

ท าให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ 2556 เป็นจ านวนเงิน 4,507,159.37 บาท และปีงบประมาณ 2557 เป็นจ านวนเงิน 

4,582,000 บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้เพียงพอต่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะ ดจนสามารถ

จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการได้ถึง 3 ศูนย์ 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้

แก่คณะวิชาต่างๆ อีกครัง้ โดยการประมาณการรายรับจากคา่ลงทะเบียนเรียนของนิสิตของแต่ละคณะไว้ที่

รอ้ยละ 90 แล้วจัดสรร ดังนี้ 

1.1 การจัดสรรงบประมาณระดับปรญิญาตร ีภาคปกติ 

1) จัดสรรเป็นงบประมาณบรหิารส่วนกลาง (มหาวิทยาลยั)  รอ้ยละ 83 

2) จัดสรรเป็นงบประมาณบรหิารคณะ     รอ้ยละ 12 

3) จัดสรรเป็นงบประมาณสนบัสนุนกจิกรรมของคณะ  รอ้ยละ 5 

1.2 การจัดสรรงบประมาณระดับบัณฑติศึกษา แผน ก. 

1) จัดสรรเป็นงบประมาณบรหิารส่วนกลาง (มหาวิทยาลยั) รอ้ยละ 40 

2) จัดสรรเป็นงบประมาณบรหิารคณะ    ร้อยละ 60 
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ท าให้งบประมาณรายได้ประจ าปี 2558 , 2559, 2560 และ 2561 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรลดน้อยลงอย่างมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรงบประมาณคือ จ่ายให้ตามจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน โดยเฉพาะใน

ปีงบประมาณ 2559 อันส่งผลให้คณะจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาคณะ โดยมุ่งเน้นการ

สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเลือกท ากิจกรรมเฉพาะที่จ าเป็นและ

เร่งด่วนที่สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น มีการก าหนดมาตรการก ากับดูแลโดยเฉพาะ

งบประมาณในการเชิญอาจารย์พิเศษ การจัดซื้อสารเคมีและวัสดุการเกษตร ส าหรับปีงบประมาณ 2562  

ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเนื่องจากมีจ านวนนิสิตปริญญาโทเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ดังนั้นคณะจึงมีแผนการ

ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีจ านวนนิสิตเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ที่คณะ

ได้ด าเนินการในทุกรูปแบบ ไม่สามารถท าให้มีจ านวนนิสิตมาเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ จะเห็นได้จากบางสาขาวิชา 

เช่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพมีจ านวนนิสิตน้อยมาก ท าให้มหาวิทยาลัยต้องงดการรับนิสิตสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพในปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 3 งบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ วงเงนิที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

2556 4,507,159 

2557 4,582,000 

2558 3,892,000 

2559 2,392.000 

2560 3,089,960 

2561 2,902,000 

2562 2,822,000 

  

4.2 อาคารสถานที่ 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีอาคารถาวร เป็นอาคารแฝด (ส่วนหน้า และส่วน

หลัง) 4 ชัน้ ดังนี้ 

 ช้ันที่ 1 ส่วนหน้าเป็นส่วนบริหารและบริหาร ได้แก่ ห้องท างานคณบดี ห้องท างานรองคณบดี ห้อง

ให้ค าปรึกษา ส านักงานคณะ ห้องประชุม ใต้ถุนคณะท าเป็นห้องพักนิสิตปรญิญาโท และลานอเนกประสงค์ 

 ช้ันที่ 2 ส่วนหน้า เป็นห้องท างานอาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง และ

ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร จัดแยกเป็นรายบุคคลด้วยผนังกั้นส าเร็จรูป ส่วนหลังเป็น

ห้องเรียนปรญิญาโท ห้องปฏิบัติการจุลชวีวิทยา ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องเก็บสารเคมี  

 ช้ันที่ 3 ส่วนหน้าเป็นห้องท างานอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดแยกเป็นรายบุคคลด้วยผนังกั้นส าเร็จรูป ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยา ส่วน

หลังเป็นห้องเก็บแมลง ห้องปฏิบัติการพชืศาสตรแ์ละสัตวศาสตร ์ 
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 ช้ันที่ 4 ส่วนหลังเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

และห้องวิจัยด้านการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ  

 ในช่ัวโมงสอนภาคบรรยาย คณะใช้ห้องบรรยายของอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีระบบจองห้องเรียน โดยเลือกจองขนาดห้องตามจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในช่ัวโมง

สอนภาคปฏิบัติการ คณะมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็น รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ติดตั้ง

พรอ้มใช้ตลอดเวลา 

 นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีโถงปฏิบัติการ (Shop) อีก 1 หลัง โดย

มีทางเดินเชื่อมต่อถงึกันจากช้ันที่ 2 ส าหรับใชเ้ป็นห้องปฏิบัติการทางอาหารของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ

เกษตร และมีพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่

รอดของมนุษยชาติ ส าหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงของสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาการ

ประมง และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่บริเวณใต้สันเขื่อนอ่างหลวง และบริเวณที่ติดกับโรงจอดรถบัส

มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะยังมีศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือซึ่งอยู่ติดอ่างเก็บน้ าที่ 2 

บริเวณบ้านพักผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยาง

รวมถงึการให้บริการด้านการฝึกอบรมให้แกเ่กษตรกรชาวสวนยางและการพัฒนางานวิจัย 

4.3 อุปกรณ์การศึกษา  

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้รับการ

จัดสรรไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งจ านวนและประเภทของเครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากครุภัณฑ์การศึกษาที่

ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่จะเป็นครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการ

แก้ปัญหาและสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี คณะได้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 

เครื่องวัด pH เครื่องช่ัง เครื่องปั่นผสม ด้วยเงินงบด าเนินการ (รายได้) ของคณะที่ได้รับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2 ตลอดจนวางระเบียบการใช้งานที่ชัดเจน และก าหนดผู้รับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้องรวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องมือแต่ละเครื่อง การชี้แจงวิธีการใช้เครื่อ งมือกับ

นิสิต 

ตารางที่ 4 การจัดซื้อครุภัณฑ์จ าแนกตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

ครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับจัดสรรจาก

งบประมาณแผ่นดนิ 

ครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับจัดสรรจาก

งบประมาณรายได ้

ปี จ านวน 

(รายการ) 

ยอดเงิน 

(บาท) 

ป ี จ านวน 

(รายการ) 

ยอดเงิน 

(บาท) 

พ.ศ. 2555 74 14,017,130 พ.ศ. 2555 - - 

พ.ศ. 2556 128 9,844,182.84 พ.ศ. 2556 6 90,648 

พ.ศ. 2557 1,540 32,434,610 พ.ศ. 2557 15 153,380 

พ.ศ. 2558 74 3,217,543.44 พ.ศ. 2558 23 111,524 

พ.ศ. 2559 60 2,843,990 พ.ศ. 2559 26 488,080* 

พ.ศ. 2560 220 23,680,497 พ.ศ. 2560 13 52,350 
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ครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับจัดสรรจาก

งบประมาณแผ่นดนิ 

ครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับจัดสรรจาก

งบประมาณรายได ้

พ.ศ. 2561           5 25,080 พ.ศ.  2561         5      25,080 

พ.ศ. 2562           0             0.00 พ.ศ.  2562         8      122,583 

*ใช้งบสะสม  3 ปีย้อนหลังจัดซ้ือ 

5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2553 และกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกเรื่องครอบคลุมตาม

พันธกจิทั้ง  5 ด้าน และจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน

คุณภาพภายนอก โดยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศก าหนดให้ใช้ระบบ AUN-QA 

เป็นระบบการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและใช้ระบบ CUPT QA เป็นระบบการประเมินคุณภาพระดับ

คณะและระดับสถาบัน    

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงิน 2 ,822,000 บาท ค่าเช่ารถตู้ จ านวน         

6 เดือน เป็นจ านวนเงิน 199,500 บาท เงินสะสมปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 422,000 บาท และเงินสะสมปี 

2561 เป็นจ านวนเงิน 472,426.41 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,915,926.41 บาท  โดยมีรายละเอียด

การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางที่ 5 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 

1 คา่จ้างช่ัวคราวรายวันของศูนย์ยางฯ            46,800  

2 คา่อาหารท าการนอกเวลา             20,000  

3 คา่ตอบแทนการสอน อ.พิเศษ             60,000  

4 คา่เบี้ยประชุม            59,320  

5 คา่ที่พักผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ            36,000  

6 นิเทศนิสติฝึกงานและสหกจิศกึษา              60,000  

7 คา่เดินทางคณะผู้บรหิาร            112,980  

8 คา่พัฒนาบุคลากร           524,800  

9 คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร           140,000  

10 คา่ใช้จา่ยในการน าเสนอ Oral Presentation ต่างประเทศ             60,000  

11 คา่ซ่อมแซม           466,426.40  

12 คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร            42,000  

13 คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้งรับรอง             15,000  

14 คา่ใช้จา่ยการสนับสนนุการท าวิจัยระดับ ป.ตร ีและ ป.โท            92,000  
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ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ(บาท) 

15 คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภาเกษตรฯ และวิทย์เทคโน            30,100  

16 คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา           200,000  

17 คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์            50,000  

18 คา่ใช้จา่ยในการจัดท ารายงานประจ าปี             5,000  

19 คา่ประกันอุบัติเหตุหมู ่ 21,000 

20 คา่เชา่รถตู้ 199,500 

21 คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ            222,000  

22 คา่วัสดุ  เคร่ืองแก้ว สารเคมี           200,000  

23 คา่รายวิชา ป.ตร ี          230,000  

24 วัสดุส านักงาน                    40,000  

25 วัสดุคอมพิวเตอร ์              5,000  

26 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 

27 คา่วัสดุน้ ามันหลอ่ลืน่            70,000  

28 คา่ไปรษณยี ์             18,000  

29 
โครงการส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถดา้นวิชาการนิสิตคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

 65,500  

30 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์  106,500  

31 
โครงการสวนพฤกษศาสตรใ์นโครงการอนุรักษ์กพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด า 

100,000 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรและนสิิตคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

 26,000  

34 โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของบุคลากร  83,000  

36 โครงการสรา้งความรว่มมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซยีน 200,000 

37 โครงการพัฒนานิสติ           71,000  

38 ครุภัณฑ์การศึกษา 105,173    

39 ครุภัณฑ์ส านักงาน             10,000  

40 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               7,827  

41 โครงการวจิัยในช้ันเรยีน และหรอืวิจัยสถาบัน             30,000  

42 โครงการบรกิารวชิาการ 1 คณะ 1 อ าเภอ            25,000  

43 โครงการสืบสานธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรมไทย 50,000 

 รวม 3,915,926.41 
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ตารางที่ 6  โครงการ/กจิกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

โครงการด้านการเรียนการสอน 

กษ6201001 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถดา้น

วิชาการนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ (65,500 บาท) 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสอนเสรมิเพิ่มความรู้

ส าหรับนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ  

 2,000 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการ Intensive English Course 

(2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)  

 24,000 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการลดการลาออกกลางคัน 

(Stop Drop Out) ของนิสติคณะเกษตรศาสตรฯ์  

 7,500 

 กจิกรรมที่ 4 โครงการอบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรยีมสารเคมีใน

ห้องปฏิบตัิการ  

 8,000 

 กจิกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาวิชาการส าหรับนสิิต

บัณฑติศึกษา  

 4,000 

 กจิกรรมที่ 6 โครงการ Open House / 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

 20,000 

กษ6201002 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 กจิกรรมที่ 1 โครงการน านิสติศึกษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน)  

 65,000 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการเตรยีมความพรอ้มนสิิตสห

กจิศึกษาและฝึกงาน  

 10,000 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต  

 21,500 

 กจิกรรมที่ 4 โครงการ FoSTAT   10,000 

โครงการด้านพัฒนานสิิต 

กษ6201003 โครงการพัฒนานิสติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

และกิจการนิสิต 
 

 กจิกรรมที่1 โครงการเกษตรบูชาครู   5,000 

 กจิกรรมที่2 โครงการบายศรสีู่ขวัญบัณฑิตและ  30,000 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

มหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตรฯ์  

 กจิกรรมที่3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ

เกษตรศาสตรฯ์  

 5,000 

 กจิกรรมที่4 โครงการกฬีาสานสัมพนัธ์และพัฒนา

นิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์  

 22,000 

 กจิกรรมที่6 โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ป ี

2562 

 9,000 

โครงการด้านการบรหิาร 

กษ6205001 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากร

และนสิิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และบริหารองค์กร 

 

 กจิกรรมที่1 โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติผูส้รา้ง

ชื่อเสียงให้กับคณะ  

 6,000 

 กจิกรรมที่2 โครงการ KM วิจยั การเรียนการสอน

และประกันคุณภาพ  

 20,000 

กษ6205002 โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และบริหารองค์กร 

 

 กจิกรรมที่1 โครงการประชุมบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรฯ์  

 20,000 

 กจิกรรมที่2 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และ

ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะ  

 10,000 

 กจิกรรมที่3 โครงการทัศนศึกษาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรฯ์  

 53,000 

โครงการด้านการวจิยั 

กษ6202001 โครงการวจิัยในช้ันเรยีน และหรอืวิจัยสถาบัน รองคณบดีฝา่ย

นวัตกรรมวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

30,000 

โครงการด้านบรกิารวชิาการ 

กษ6203001 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศการ 1 คณะ 

1 อ าเภอ 

รองคณบดีฝา่ย

นวัตกรรมวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

25,000 

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กษ6204001 โครงการสืบสานธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรม

ไทย 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และบริหารองค์กร 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

 กจิกรรมที่ 1 โครงการวันขึ้นปใีหม ่  20,000 
 กจิกรรมที่ 2 โครงการกาดโกง้โคง้ อาหาร

ปลอดภัย  

 10,000 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการประเพณีสงกรานต์และ

ท าบุญคณะ  

 20,000 
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ข้อมูลนิสติและหลักสูตร 

 

 
รูปภาพที่ 1 จ านวนนสิิตระดบัปรญิญาตร ีจ าแนกตามช้ันปี และสาขาวิชาในปีการศึกษา 2562 

 

 
รูปภาพที่ 2 จ านวนนิสติระดบัปรญิญาโท และสาขาวิชาในปีการศึกษา 2562 
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หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. หลักสูตรปรญิญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 1.1  สาขาวิชาการประมง 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) 

 :  Bachelor of Science (Fisheries) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (การประมง) 

  :  B.Sc. (Fisheries) 

  

 1.2  สาขาวิชาการเกษตร 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) 

 :  Bachelor of Science (Agriculture) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

   :  B.Sc. (Agriculture)  

 

 1.3  สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

 :  Bachelor of Science (Food Safety) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (ความปลอดภยัทางอาหาร) 

   :  B.Sc. (Food Safety)  

 

 1.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 :  Bachelor of Science (Biotechnology) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

   :  B.Sc. (Biotechnology)  

 

 1.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 

 :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

   :  B.Sc. (Food Science and Technology) 
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 1.6  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (สตัวศาสตร์) 

 :  Bachelor of Science (Animal Science) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

   :  B.Sc. (Animal Science) 

  

2. หลักสูตรปรญิญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 :  Master of Science (Biotechnology) 

 ชื่อย่อ  :  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

   :  M.Sc. (Biotechnology)  

  

 2.2  สาขาวชิาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารเกษตร) 

 :  Master of Science (Agricultural Science) 

 ชื่อย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารเกษตร) 

   :  M.Sc. (Agricultural Science) 

 

 2.3  สาขาวชิาสัตวศาสตร ์

  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร์) 

   :  Master of Science (Animal Science) 

  ชื่อย่อ  :  วท.ม. (สตัวศาสตร์) 

   :  M.Sc. (Animal Science) 
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การด าเนนิงานวิจัยในปีงบประมาณ 2562 

คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการวิจัยสูงเนื่องจาก

สามารถขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้เป็นประจ าทุกปี  โดยใน

ปงีบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งจัดอยู่ในคณะกลุ่ม ข และ ค2 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนั้น ได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จ านวนเท่ากับ 10,137,800 บาท ถอืว่าเป็นแนวโน้มของผลการด าเนินงานที่ดีมาก 

และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะได้วางแผนกลยุทธ์หรือ

นโยบายสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพ

ของงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรฯ์ ให้สูงขึน้ต่อไป 

 

ตารางที่ 7 โครงการวจิัยที่ไดร้ับเงินสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562 

โครงการ จ านวนโครงการ จ านวนเงนิ / บาท 

โครงการวจิัยงบแผ่นดิน 26 8,774,700 

โครงการบรกิารวชิาการภายใน 2 100,000 

โครงการบรกิารวชิาการภายนอก 5 800,000 

โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 2 135,000 

รวม 9,809,700 

 

ตารางที่ 8 โครงการวจิัยที่ไดร้ับสนับสนนุงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  ปีงบประมาณ  2562 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากลิ้นจี่เพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกจิที่ยั่งยืนของ ชุมชน 

ดร.รวสิรา รืน่ไวย ์ 674,800 

2 การผลิตลิน้จี่คุณภาพในจังหวัดพะเยาด้วยมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2,149,900 

3 การตอบสนองทางสรรีวทิยาและชีวเคมีของลูกปลาบึก

ต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมขิองน้ าแบบฉับพลัน 

ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส 202,400 

4 การศึกษาระดับน้ าที่เหมาะสมเพื่อลดความเสยีหายของ

สัตว์น้ าจากสภาวะการเปลีย่นแปลงอากาศแบบสดุขั้วใน

กวา๊นพะเยา 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 175,400 

5 ผลของการเสรมิยสีต์ (Saccharomyces cerevisiae) 

รูปแบบต่างๆ ต่อการเจรญิเติบโต การตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกัน และการตา้นทานตอ่เชื้อแบคทเีรียก่อโรคปลา

นิล (Oreochromis niloticus Linn.) 

ดร.กรทิพย์   กันนิการ์ 195,000 

6 การเสริมพรไีบโอติกในอาหารปลาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของโปรไบโอติก ต่อการเจริญเติบโต การ

ดร.กรทิพย์   กันนิการ์ 195,700 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

ตอบสนองทางภมูิคุ้มกัน และความต้านทานโรคของ

ปลานลิ (Oreochromis niloticus Linn.) 

7 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพแปง้จากเมล็ดขนุนที่ผา่น

กระบวนการท าแห้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑม์าการอง 

ดร.คุณากร ขัติศร ี 202,400 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสอาหารจากสาหรา่ยน้ า

จืด (เตาน้ า) ส าหรับผูส้งูอายุ 

ดร.คุณากร ขัติศร ี 202,400 

9 การศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและคุณคา่ทาง

โภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมอืง 3 สายพนัธุ ์ในอ าเภอ

แม่จรมิ จังหวัดนา่น ที่ผา่นการดัดแปรเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ขนมช้ัน. 

ดร.คุณากร ขัติศร ี 202,400 

10 คุณก าลังกนิอะไรอยู่? วิธีทางพันธุศาสตรโ์มเลกุลใหม่

ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ท่ีท ามา

จากปลา ในจงัหวัดพะเยา 

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูม ิ 201,800 

11 การพัฒนาวิธีการจัดจ าแนกและตรวจสอบการ

ปลอมปนสาหรา่ยสีเขียวแกมน้ าเงินทีส่ามารถสรา้ง

สารพิษในกวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูม ิ 202,400 

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรยีบเพื่อสุขภาพจากถั่วเน่า ดร.ธนิกานต ์สนัตส์วัสดิ ์ 141,700 

13 ผลของสูตรอาหารตอ่การเจรญิของเสน้ใย การเกิดดอก 

และการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเช่าสี

ทอง (Cordyceps militaris) 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 202,500 

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันจากปลาชะโดเพื่อ

เพิ่มมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกจิของชุมชนในจงัหวดัพะเยา 

ดร.สกุลคุณ มากคุณ 202,400 

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากข้าวก่ าพะเยา : ผล

ของปรมิาณขา้วก่ า และสภาวะการเก็บรักษา ต่อ

คุณภาพทางเคมีกายภาพ สารโภชนเภสัช และอายุการ

เก็บรักษา 

ดร.สุวลี ฟองอนิทร์ 202,400 

16 การพัฒนาหญ้าหวานผงเพื่อเป็นสารให้ความหวานตาม

ธรรมชาติโดยวธิีการท าแห้งแบบต่างๆ 

ดร.ยุพารตัน์ โพธิเศษ 202,400 

17 การผลิตโอลิโกนอลผงจากเมล็ดลิน้จี่ส าหรับผลติภัณฑ์

อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ 

ดร.ยุพารตัน์ โพธิเศษ 202,400 

18 ผลของอนุภาคโปรเจนเตอโรนต่อการพัฒนารังไข่ปลา

นิล 

ดร.เกรยีงไกร  สตีะพันธุ ์ 202,400 

19 การบรหิารจัดการเชิงพืน้ที่ เพื่อส่งเสรมิ “ลิน้จี่คุณภาพ

แม่ใจ” สู่ความยั่งยืน 

น.สพ.สมชาติ ธนะ 607,300 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

20 การศึกษาห่วงโซอุ่ปทานส าหรับการเลีย้งโคนมโดย

ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนา อยา่งยั่งยนื : กรณีศึกษา

สหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงราย จ ากดั จังหวัดเชียงราย 

น.สพ.สมชาติ ธนะ 202,400 

21 การบรหิารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ าแมต่  า

เพื่อการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน้ าอย่าง

ยั่งยนื 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 202,500 

22 ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เพื่อแสดงผลและประเมิน

คุณภาพระบบนิเวศของแหลง่น้ าที่ส าคัญในจังหวัด

พะเยา 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 202,400 

23 ผลของภาวะเครียดจากอุณหภูมิต่อระดับการแสดงออก

ของยนีกลุ่มเอนไซมต์้านอนมุลูอิสระในปลานลิและปลา

ตะเพียนขาว 

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์ 189,000 

24 ผลของการเสรมิน้ ามันงามอ้นในอาหารตอ่อัตราการ

เจริญเติบโต ปรมิาณกรดไขมนัในเนือ้ปลา และระดับ

การแสดงออกของยีน fatty acid delta-6 desaturase 

ในปลานิล 

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์ 195,700 

25 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนในพืน้ที่จงัหวัด

พะเยาด้วยเทคโนโลยีเฮอรเ์ดลิ เพื่อยกระดับด้านความ

ปลอดภัยอาหารสู่มาตรฐานอาหารสากล 

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล 202,400 

26 การเพิ่มมูลคา่และใช้ประโยชน์เนือ้ลิน้จี่ เปลือกลิน้จี่ 

เมล็ดลิน้จี่โดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

ดร.ยุพารตัน์ โพธิเศษ 1,012,200 

รวม 8,774,700 

 

ตารางที่ 9 โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน ที่ได้รับงบสนบัสนุนปงีบประมาณ  2562 (ภายใน) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารผลิตอาหารสัตวต์น้ทุนต่ าอย่าง

ปลอดภัย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 50,000 

2 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารแปรรูปสัตว์อ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 50,000 

รวม 100,000 
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ตารางที่ 10 โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับงบสนับสนนุปีงบประมาณ  2562 (ภายนอก) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการ ถา่ยทอดเทคโนโลยปีรับปรุงพันธ์ุโคเนือ้ 

คุณภาพดว้ยเทคนิคก าหนดเวลาผสมเทียมสู่ฟารม์ 

เกษตรกร 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวชิา 100,000 

2 โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเศษสับปะรดเป็น

อาหารโคด้วยการหมกักับจุลินทรีย์ 

ดร.ขรรคชยั ดั้นเมฆ 100,000 

3 โครงการ การผลต ิแคนตาลูปปลอดภัยเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มจากแปลงสูผู่้บริโภค เพื่อการพ่ึงพาตนเอง 

อย่างย่ังยนืของเครอืขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป 

อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา ปีท่่ี3 : มาตรฐานผลผลิต 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก 100,000 

4 โครงการ เสริมสร้างศกัยภาพเกษตรครบวงจรต้นแบบ 

บ้านต  าพระแล 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 100,000 

5 โครงการการศกึษาและด าเนนิการตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

น.สพ.สมชาติ  ธนะ 400,000 

รวม 800,000 

 

ตารางที่ 11 โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ที่ได้รับงบสนับสนุนปงีบประมาณ  2561 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1  โครงการสบืสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลีย้ง 

และการคัดเลอืกโคเน้ือพื้นเมอืงขาวลา้นนาของจังหวัด 

พะเยา 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ๊วิชา              75,000  

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพธีิสูข่วัญควาย 

และการส ารวจเพ่ือพัฒนากิจกรรมในพิธีสูข่วัญควาย 

น.สพ.สมชาติ  ธนะ             60,000  

รวม 135,000 

 

ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

-  วารสารระดับนานาชาติ  คะแนน  1   จ านวน   8 เรื่อง 

-  วารสารระดับชาติทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลู TCI คะแนน  0.8  จ านวน 6 เรื่อง 

-  การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  Proceedings คะแนน  0.2  จ านวน 19 

เรื่อง 
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ตารางที่ 12 วารสารระดับนานาชาต ิ  

วารสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูล TCI คะแนน  1 

ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
ชื่อวารสาร/

ประชุม 
ISBN/ISSN 

วัน/เดอืน/

ปีที่ตพีิมพ์ 

ประเภทการ

ตพีิมพ์ 

1 ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ Identification of Uvaria sp by 

barcoding coupled with high-

resolution melting analysis (Bar-

HRM).  

Genetics and 

Molecular Research 

Volume 15, 

Issue 1 

มกราคม 

2559 

วารสารระดับ

นานาชาติ ISI 

2  ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ The Australasian frog family 

Ceratobatrachidae in China, 

Myanmar and Thailand: discovery 

of a new Himalayan forest frog 

clade. 

Zoological 

Research 

Volume 37, 

Issue 1 

มกราคม 

2559 

วารสารระดับ

นานาชาติ ISI 

3 ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ Evaluation of DNA barcoding 

coupled high resolution melting for 

discrimination of closely related 

specles in phytophaceuticals  

phtomedicine 

Impact 

Factor:3.126 

ISSN:0944-

7113 
6-Jan-16 

วารสารระดับ

นานาชาติ ISI 

4 ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ Taxonomic revision of the Chinese 

Limnoectes (Anura,Dicroglossidae) 

with the description of a new 

species from China and myanmar. 

    

มกราคม 

2559 

วารสารระดับ

นานาชาต ิ

5 ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ Red River barrier and Pleitocene 

climatic fluctuations shaped the 

genetic struture of Microhyla 

fissipes complex 

(Anura:Microhylidae) in southern 

China and Indochina. 

    

มกราคม 

2559 

วารสารระดับ

นานาชาต ิ

6 ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ Hybrid analysis (barcode-high 

resolution melting) for 

authentication of thai herbal 

products, Andrographis paniculata 

(Burm.f.) Wall.ex Nees 

    

มกราคม 

2559 

วารสารระดับ

นานาชาต ิ

7 ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ Effets of Holy Basil (Ocimum 

sonctum) Extroct on the Growth. 

Lmmune Response and Disease 

Resistance against Streptococcus 

agalactiae of Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus) 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

AGRICULTURE & 

BIOLOGY 

  july-August 

2016 

วารสารวชิาก

ารระดับ

นานาชาติ  

SJR Q1,2 

8 กฤตภาค บูรณวิทย์ Geneti parameters of semen 

quality traits and production traits 

of pure-bred boars in thailand 

The thai Journal of 

Veterinary Science 

ISSN 0125 - 

6491 

2-ส.ค.-59 นานาชาต ิ

../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/168%20Z;(วส001)%20ดร%20ฉัตรมงคล%20%20สุวรรณ์%20วารสารนานาชาติ%203%20เรื่อง.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/Effects%20of%20Holy%20%20ดุจฤดี.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/Effects%20of%20Holy%20%20ดุจฤดี.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/Effects%20of%20Holy%20%20ดุจฤดี.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/Effects%20of%20Holy%20%20ดุจฤดี.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/Effects%20of%20Holy%20%20ดุจฤดี.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/Effects%20of%20Holy%20%20ดุจฤดี.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/737%20วส001%20วันที่%202%20สิงหาคม%202559%20%20อาจารย์กฤภาค.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/737%20วส001%20วันที่%202%20สิงหาคม%202559%20%20อาจารย์กฤภาค.pdf
../../../../../2559/ผลงานวิจัย/ปี%202559/737%20วส001%20วันที่%202%20สิงหาคม%202559%20%20อาจารย์กฤภาค.pdf
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วารสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูล TCI คะแนน  1 

ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
ชื่อวารสาร/

ประชุม 
ISBN/ISSN 

วัน/เดอืน/

ปีที่ตพีิมพ์ 

ประเภทการ

ตพีิมพ์ 

9 Payungsuk Intawicha, 

Chawalit Siriboon, 

Chien-Hong Chen……. 

Derivation and Characterization of 

putative embryonic stem cells from 

cloned rabbit embryos 

THERIOGENOLOGY ISSN 0093-

69IX 

2016 นานาชาต ิ

 

 

ตารางที่ 13 วารสารระดับนานาชาต ิ  

วารสารระดับชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูล TCI คะแนน  0.8 

ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
ชื่อวารสาร/

ประชุม 
ISBN/ISSN 

วัน/เดอืน/

ปีที่ตพีิมพ์ 

ประเภทการ

ตพีิมพ์ 

1 วัชระ  แลน้อย ผลของการเสรมิส่าเหล้า ยีสต์ และ

โปรไบโอติกต่อผลผลิตไข่ ลักษณะ

ซาก และคุณภาพเนือ้ของไก่ไข่ปลด

ระวาง 

วารสารเกษตร ปีที่ 

32 ฉบับที่ 1  

ISSN 0857-

0841 

ม.ค.-59 วารสาร 

วิชาการ TCI 

2 วัชระ  แลน้อย ระบบการเลี้ยงและศกัยภาพในการ

ผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรใน

จังหวัดพะเยา 

วาสารการพัฒนา

ชุมชนและคุณภาพ

ชีวติ ปีที่ 4 ฉบับ 1  

ISSN 2210-

7843 

ม.ค.-59 วารสาร 

วิชาการ TCI 

3 ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ Correlation of Spawning Season 

and maturational Parameters, 

Expression Lve 

kasetsart Uni     TCI 

4 พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์

กุล 

Identification of Molecular Markers 

of …. 

INTERNATIONAL     TCI 

5 นิตยา  สุขวรรณา และ

สุภาพร  ภัสสร 

ผลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตและชนดิของอาหาร

สูตร MS ต่อการเจริญเติบโตและ

การพัฒนาของตัวหนอนตายหยาก 

วารสาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีปีที่ 24 

ฉบับที่ 1 

ISSN 0858-

4435 

มกราคม- 

มีนาคม 

2559 

TCI 

6 บุญฤทธิ์  สินค้างาม การพัฒนาสายพันธุ์แทข้้าวโพดข้าว

เหนียวต้านทานต่อโรคใบไหมแ้ผล

ใหญ่ในโครงการปรับปรุงพันธุ

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม 

วารสาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีปีที่ 24 

ฉบับที่ 5 (ฉบับ

พิเศษ) 

ISSN:0858-

4435 

  วารสาร 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
ชื่อวารสาร/

ประชุม 
ISBN/ISSN 

วัน/เดอืน/

ปีที่ตพีิมพ์ 

ประเภทการ

ตพีิมพ์ 

1 กัญญาณัฐ  สุนทรประ

สิทธ ์

การใชแ้มลงน้ าเป็นตัวบง่ชีคุ้ณภาพ

น้ าในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา 

วารสารแก่นเกษตร ปีที4่4 ฉบับ

พิเศษ 1: 

723-730  

ISSN 1025-

0485 

25-26 

มกราคม

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings) 

2 วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก,

รัตติยา  แสนเมืองมา  

และมนัส  ทิตย์วรรณ 

นิวเศวิทยา และการกระจายพันธุ์

ของเหด็เผาะในพื้นที่อนุรักษ์พัธุ

กรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พืน้ที่ปกปักพนัธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา 

แก่นเกษตร:44  

คร้ังที่ 17 

ISSN 

01250485   

ฉบับพิเศษ 1 

2559  

25-26 

มกราคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

3 บุญฤทธิ์  สินค้างาม การพัฒนาสายพันธุ์แทข้้าวโพดข้าว

เหนียวต้านทานต่อโรคใบไหม้ใน

โครงการปรับปรุงพันธุข้าวโพดข้าว

เหนียวลูกผสม 

การประชุมใหญ่ 

HERP CONGRESS 

IV โครงการส่งเสรมิ

การวิจัยใน

อุดมศึกษา 

คร้ังที่ 4  8-10 

กุมภาพันธ์ 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings) 

(บทคัดยอ่) 

4 วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก, 

บุญร่วม คิดค้า, สุรพงค์  

คุณา 

การผลิตกรดอินโดอะซีตกิของเชืร้า 

Mucor ellipsoideus, Rhizopus 

oryzae และ Trichoderma 

harzianum 

ประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฎภูเก็ต คร้ังที่ 6  

http://seminar

research.pkru

.ac.th/ 

16-17 

กุมภาพันธ์ 

2559  

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

5 วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ,

บุญร่วม  คิดค้า,ศริิวรรณ  

รอดความทุกข์ 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของเชือ้ราย่อยสลาย

ผักตบชวา  

ประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฎภูเก็ต คร้ังที่ 6  

http://seminar

research.pkru

.ac.th/ 

16-17 

กุมภาพันธ์ 

2559  

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

6 วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ,

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ ,

กนิษฐา  ทองเกล็ด 

ผลของการสกัดจากบัวตองและเชือ้

รา Alternaria sp. ในการควบคุม

ผักตบชวาโดยชีววธิี 

ประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฎภูเก็ต คร้ังที่ 6  

http://seminar

research.pkru

.ac.th/ 

16-17 

กุมภาพันธ์ 

2559  

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

7 กิตติกร  นามวงค์  และ

บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

การคัดเลือกพันธุ์และพฒันาพันธุ์

กรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีศกัยภาพ

ในการปรับตัวเพื่อความสามารถใน

การพัฒนาเป็นพันธุ์ลกูผสมบนพืน้ที่

สูง 

วิทยาศาสตร์วจิัย 

คร้ังที่ 8 

  30-31 

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

8 กิตติพันธ์  เพ็ญศรี, วรรษ

มน  มงคล, และบุญฤทธิ์  

สินค้างาม 

การประเมินและพฒันาเชือ้พันธุ์

กรรมข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์

ลูกผสมในพื้นที่สูงศนูย์พัฒนา

โครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา 

วิทยาศาสตร์วจิัย 

คร้ังที่ 8 

  30-31 

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
ชื่อวารสาร/

ประชุม 
ISBN/ISSN 

วัน/เดอืน/

ปีที่ตพีิมพ์ 

ประเภทการ

ตพีิมพ์ 

9 สุภัค  มหัทธนพรรค การคัดเลือกและบง่บอกสายพันธุ์

บาซิลลัสทูรงิจิเอนซีสที่ควบคุม

หนอนกระทู้เพื่อใช้ในฟารม์ข้าว

อนิทรีย์  

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

มหาวิทยาลัย

ทักษิณ คร้ังที่ 26  

ประจ าปี 2559 

ISBN  974-

451-2091 

26-29

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

10 ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ การระบุชนิดปลา 5 ชนิดในแม่น้ า

กก จังหวัดเชียงรายโดยใชด้ีเอ็นเอ

บารโ์ค้ด 

วิทยาศาสตร์วจิัย 

คร้ังที่ 8 

  30-31 

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

11 กัญญาณัฐ  สุนทรประ

สิทธ์ ดุจฤดี  ปานนพรหม

มินทร์ วัชระ  ท้าวงาน 

และไพบูลย์  ปะนาแส 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประมง

กุ้งฝอยในกว๊านพะเยา  

วิทยาศาสตร์วจิัย 

คร้ังที่ 8 

 30-31 

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

12 สกุลคุณ  มากคุณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิน้หมูผสม

เห็ดเผาะ 

พะเยาวจิัยคร้ังที่ 5      ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

13 วราภรณ์  กุศลารักษ์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้นส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

วิทยาศาสตร์วจิัย 

คร้ังที่ 8 
  

30-31 

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

(Proceedings)  

14 พนิตนาฎ  อูพุ่ฒินันท ์

ผลของสารสกัดจากหญ้าแฝกต่อ

การเจริญของแบคทเีรียก่อโรค  

วิทยาศาสตร์วจิัย 

คร้ังที่ 8 
  

30-31 

พฤษภาคม 

2559 

ประชุม
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ด้านบริการวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีการวางพันธกิจด้านการบริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการในหลาย

รูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาคมอาเซียนรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร และศูนย์วชิาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ เป็นการบริการฝึกอบรม

และให้บริการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านบรกิารวิชาการของคณะฯ รวมถึงการขออนุมัติการจัดตั้งศูนย์ฯ

จากสภามหาวิทยาลัย และจัดท าระเบียบของแต่ละศูนย์ รวมถึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์ 

นอกจากนี้ยังสอดรับกับนโยบาย 1 คณะ 1 อ าเภอ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับผิดชอบในพื้นที่อ าเภอแม่ใจ 

โดยได้มีส่วนเข้าไปบริการวิชาการและได้โจทก์วิจัยในพื้นที่ โดยเฉพาะ ด้านข้าว และกระบือ และในพื้นที่อ าเภอดอก

ค าใต้ ได้มีโครงการเก่ียวกับ โคขุนดอกค าใต้ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเขียว 

นอกจากนี้ได้มีเครอืข่ายทั้งในภาครัฐและเอกชนหรอืเกษตรกร ในการประสานความรว่มมือด้านบรกิารวิชา

กการอย่างมีส่วนรว่มกัน เช่น ทางคณะฯ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ

บรกิารวชิาการด้านปศุสัตว์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และกรมปศุสัตว์  

ด้านท านุ 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ประจ าปีของคณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติไทย และประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวถิชีีวติของเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันใกล้ที่

จะสูญหายไปจากสังคมไทย เช่น การลงแขกด านา เก่ียวข้าว และการสู่ขวัญควาย ซึ่งประเพณีเหล่านี้มักจะถูกลืม

เลือนและหาชมได้ยาก การรือ้ฟื้นประเพณีเหล่านีข้ึน้มาจัดรว่มกับชุมชนอีกครัง้ จะท าให้เยาวชน และนิสิตรุน่ใหม่ ได้

รูจ้ักและซึมซับเอาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไว้ 

นโยบายด้านการส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ และสอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตของคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ประจ าปีของคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในองค์กร และ/หรือกับชุมชนภายนอก

สถาบันอีกด้วย  

4. มีการบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรอืงานวิจัย หรอืกิจกรรมของนิสิต  

5. การด าเนินโครงการจะด าเนินตามวงจร PDCA มีการแต่งตั้งคณะท างาน และมีการเผยแพร่กิจกรรมด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการประชุม

งานประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่

การประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน น าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานให้ก่อเกิด

ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน

ระดับหลักสูตร AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมใน

การประเมินคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อแลกเปลี่ยน และน าข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 

ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับการผลิตบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตรฯ์ ให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ก่อ

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ให้กับนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ 

และบุคคลภายนอก ต่อไป 
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ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักสัตวบาลดีเด่น ประจ าปี 2562 

จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่  16 ในวันที่        

2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กรุงเทพมหานคร 
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นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ตัวแทนของชมรม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

เยาวชนไทย เข้ารว่มโครงการ ASEAN PLUS THREE YOUTH ENVIRONMENT FORUM (AYEF) 2019 รว่มท ากิจกรรม

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซยีน และ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ Clean up Our 

Sea, Change Our Future ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ

บริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล พร้อมนิสิตปริญญาโท เข้าร่วมประชุม

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)" ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย : 

Disruptive Technology for World Society เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท 

คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้รับการคัดเลือกผลงานทั้ง 4 ผลงาน จากทั้งหมด 89 ผลงานทั่วประเทศ ดังนี้ 

1. นางสาววิจิตรา นามจิตร สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร โครงการ “อัตราส่วนผสม และคุณสมบัติของ

วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรยี์อัดเม็ด”     

2. นางสาวบุษรินทร์ ท้วมแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร โครงการ “การประยุกต์ใช้น้ ามันหอมระเหย

จากสมุนไพรเพื่อป้องกันเชือ้ราในดอกงิว้แห้ง” 

    3. นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร สาขาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร โครงการ “การทดสอบพันธุ์ขา้วโพดข้าวเหนียว

ลูกผสมกอ่นการค้าในเกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2 จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน” 

     4. นายภานุเดช เทียนชัย สาขาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร โครงการ “การควบคุมโรคเหี่ยวของเมล่อนโดยใช้

เชือ้ราเอนโดไฟท์และสารปรับปรุงดิน” 
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นิสิตช้ันปีที่ 1 Mr.Ny Chanthearith สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับเกียรติบัตรนิสิตผู้

มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Post-test สูงสุดของคณะ (99 คะแนน) ในโครงการเตรียมความพร้อมด้าน

วิชาการและทักษะการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย  ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 

คณบดี เข้ารับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2562  โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

ส าหรับอาจารย์ที่ปรกึษานิสิตสหกจิศึกษาดีเด่น โดย นิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล คอื 

ด้าน นวัตกรรมสหกจิศึกษา 

รางวัลที่ 1 นายกนต์ธีร ์ภาชนนท์ และนายศิรริาช วงษ์ซ้าย   

   ผลงาน เรื่อง ผลของสมุนไพรในการใช้รักษาโรคท้องรว่งในลูกสุกรระยะดูดนม   

สถานประกอบการ บรษิัท เอส.เค.ฟารม์สไวน์ จ ากัด 

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย และ ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล 

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

รางวัลที่ 2 นางสาวประพารัตน์ เมืองอินทร์ 

             ผลงานเรื่อง การศึกษาการเปรยีบเทียบผลผลิตข้าวสายพันธุ์ดีภายในสถานีทดลองข้าวนาชลประทานฤดู

นาปรัง 2562 

             สถานประกอบการ สถาบันวิทยาศาสตรข์้าวแห่งชาติ 

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคา้งาม 

รางวัลที่ 3 นางสาวอภิญญา ปาลี 

ผลงาน  เรื่ อ ง  การปรับ ป รุ งป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอ งผลิ ตภัณ ฑ์ แ ช่แข็ ง  โด ย ใช้  Air Blast Freezer                 

สถานประกอบการ บรษิัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด 

              อาจารย์ที่ปรกึษา ดร.สกุลคุณ มากคุณ 
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คณะเกษตรศาสตร์ฯ น าโดย ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร น าพานิสิตไปแข่งตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT Nestle Quiz Bowl ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2562 โดยนิสิตที่เข้ารว่มแข่งขัน ได้แก ่นางสาวเจนจิรา กาศวิลาศ, นางสาวแก้ว แปงหลวง, นางสาววรกานต์ ถมยา 

และนาย Eangchhay Te โดยผลการแข่งขันในปีนี้ นิสิตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม จากทีมที่เข้าแข่งขันทั่ว

ประเทศ 74 ทีม และคว้าอันดับที่ 12 
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นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ (ทีมต้นกล้ากลางดอย) ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 

135 ทีม เพื่อไปแข่งขันในโครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน" ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ดร.รณกร สร้อยนาค คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมต้อนรับ 

คุณเรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะฯ ส านักงานเชียงใหม่ 

ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานของระบบการเรียนฮาลาลออนไลน์ ใน

หลักสูตร " อุตสาหกรรมฮาลาลเบื้องต้น " ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ( E-

Learning) พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถน าความรู้จากวิทยาศาสตร์ฮาลาลน าไป

ประยุกต์ใช้กับสายงานในอนาคตได้ โดยการน าเสนอองค์ความรู้ เนื้อหาบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ 

เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างง่าย 

สะดวก และรวดเร็ว ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมฮาลาลในเขต

พืน้ที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562    ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ดร.สุวลี ฟองอินทร์ พรอ้มนิสิตช้ันปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (นางสาวภัทรพรรณ 

โพธิ์ศรี, นางสาวจิตตินันท์ ยาวิชัย, นายสุทธิกานต์ สุทธิประภา และนายธนบดี พิมพ์งาน) ด าเนินการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตคุกก้ีสิงคโปรเ์สรมิแคลเซยีมจากกา้งและกระดูกปลานิล ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ 

สถานประกอบการนิลลา (Nilla) อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP 

ด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สป.อว. ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-56- 

 

รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 

 
 

คณะนักวจิัยโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การท าแผนพัฒนาเชิงพืน้ที ่จากสถาบันที่ปรึกษา

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) และ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 

(สกสว) เข้าส ารวจนวตักรรมส าคัญของประเทศเพื่อศึกษาศักยภาพในการน าไปขยายผลในแผนพัฒนาเชงิพืน้ที ่โดย

ในภาคเหนือเขา้ศึกษาที่จังหวดัเชียงราย และ จงัหวัดพะเยาได้รับการคัดเลอืกเข้าศึกษา 1 แห่ง คอื สุนสิาฟาร์ม ซึ่ง

เป็นฟารม์เลีย้งโคขุนคุณภาพของคุณสุรยิะ ทองสา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.โชค โสรัจกุล หัวหนา้ทีมวจิัย เมือ่วันที่ 22 สงิหาคม 2562 
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 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " อบรมการเลี้ยงปลา

สวยงามเชิงปฏิบัติ " เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.เกรียงไกร  สีตะพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อีกทั้งปลาสวยงามเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมกันอย่าง

แพรห่ลายทั้งในและต่างประเทศ เพราะใช้พืน้ที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถเลีย้งได้ และยังเป็นสินค้ามีมูลค่า ซึ่งเป็นอีก

หนึ่งทางทางเลือกส าหรับผูท้ี่สนใจที่จะน าไปประกอบอาชีพหลักหรอือาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคต 
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ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้ารว่มให้ความรูแ้ละอบรม

ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรตี าบลบ้านต  า และโครงการอยู่ดี กนิดี สุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง ปี 2562  ระหว่าง

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีของต าบลบ้านต  า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และศัพยภาพในการบรหิารจัดการองคก์รให้ได้รับความรูเ้พิ่มมากยิ่งขึ้น ให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการอยู่ดี 

กนิดี สุขภาพดี ด้วยวิถพีอเพียง และน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บรโิภคอย่างปลอดภัย 
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อาจารย์เนวิชญานิ์  วุฒินิธิศานันท์ จัดโครงการ “ฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการท า

ไส้กรอกเยอรมัน” ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตร การท าไส้กรอก

เยอรมัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแปรรูป ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดพะเยา   
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม " สัปดาห์วิทยาศาสตร์ " ณ อาคารคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ พบกับกิจกรรม ท่องโลกเกษตร จ านวน 6 ฐานสาขาวิชา ด้วยกันดังนี้ 1) ไบโอเทค เด็กเลีย้งเชื้อ 2) 

ฐานกล้าเกษตร ม.พะเยา 3) เนื้อ นม ไข่ สัตวศาสตร ์  4) มหัศจรรย์โลกใต้น้ ากับ FishUP  5) สนุกสนานไปกับวิทย์

อาหาร มพ.  6)กนิอย่างปลอดภัย ไปกับ Food Safety  ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " Paper Camp " โดยมี ผศ.

ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอด

ห่วงโซก้ารผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ Super KPI ที่คณะฯ จะต้องมีผลการตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีล่ะ 20 เรื่อง 

และสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 
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คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รว่มกับส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัด

นิทรรศการงานวันรณรงคก์ารปอ้งกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 น าทีมโดยนักวชิาการ

เกษตร นายชัยวัฒน์ จิตนารี พร้อมนิสิตปรญิญาโท คณะเกษตรศาสตรฯ์ รว่มจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้

แก่เกษตรกร ฐานเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตามหลักวิชาการ ณ หมู่ที่ 8 ต าบลขุน

ควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ " เตรียมความพรอ้ม งานวิจัย หนังสือ ต ารา เพื่อ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ " เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ์ โดยได้รับการสนับสนนุ

จากโครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณ

ภูมิ เป็นหัวหน้าโครงการ 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ น าโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา บุคลากร พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ได้ออกพื้นที่การอบรมเชิง

ปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ าอย่างปลอดภัย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เเก่นิสิตและกลุ่ม

เกษตรกรในพืน้ที่รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
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นิสิตสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา รว่มกันลงแขกด านา เรียนรู้

การปลูกข้าวจากประสบการณ์จรงิในกจิกรรม “ปลูกข้าว-เอาแป้ง-มาแปรรูป” เสริมสรา้งประสบการณ์ที่

ดีต่อตัวนิสิต นักศึกษา ที่แปลงนาวิสาหกิจชุมชนอิ่นศิริโชค หมู่บ้านสันป่าหนาด เลขที่ 214 หมู่ 8 ต.ดอก

ค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที ่5 สิงหาคม 2562 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ น าโดย ดร.รณกร สร้อยนาค ดร.สกุลคุณ มากคุณ 

และอาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นตัวแทนคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมในโครงการ “สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วม

พัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่

ภาคเหนือ (Halal Science Academic Forum) ณ โรงแรมอนันตรา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การ

ผลิตปลาส้มจากปลานิล” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ

อาหาร ภายใต้โครงการเร่ือง เทคโนโลยีการผลิตปลาส้มเชิงคุณภาพและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลา

ส้มพร้อมบริโภค โดยทีมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น าโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์          

ดร.วนิดา แซ่จึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและ

ยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทอาหารและ

เครื่องดื่ม พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยส านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการ

เตรียมสารเคมีในห้องปฏบิัติการ ประจ าปี 2562 ให้นิสิตชัน้ปีที่ 2 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจระบบการจัดการความปลอดภัย และวิธีการใช้เครืองมือและอุปกรณ์ใน

ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสียหาย และอันตรายที่อาจจะเกดิขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดย

ในภาคเช้าเป็นการบรรยายและกจิกรรมในหัวข้อเรื่อง แนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

การจัดการของเสียในห้องปฏิบัตกิารทดสอบการค านวณสาร และมีการทดสอบความรูท้ั้งก่อนและหลังการ

เข้าฝึกอบรม ส่วนภาคบ่ายเป็นการเข้าฐานเรียนรูเ้กี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือส าคัญในห้องปฏิบัติการที่

ตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ จ านวน 11 ฐานเรียนรู้ โดยหลังจากนี้ จะได้มีการติดตามผลการสอบภาคปฏิบัติ

ของเครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อวัดผลการเรียนรูข้องนิสิต 
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ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม

ร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตามค าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2032/2561 เรื่อง 

คณะกรรมการการตัดสินใจให้การรับรองตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบ เลือกใชส้ินคา้ Q (Q Restaurant) 

จังหวัดพะเยา ปี 2562 โดยรับรองรา้นอาหาร 5 ร้าน และการต่ออายุการรับรอง จ านวน 5 ร้าน เมื่อวันที่ 

2 สิงหาคม 2562 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมจัดบูทในโครงการ UP Open House 2019 

งานแนะแนวการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 99 ปี 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินโครงการ " พัฒนาวิชาการส าหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา " ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562     

ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติวทิยากร ทั้ง 4 ท่านดังนี้ 

1. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุทนประสิทธิ์ เรียน ป.โท อย่างไรให้จบ 

2. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร การท าวิจัยให้ประสบผลสมเร็จและมีคุณภาพ 

3. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยให้โดนใจผู้ฟัง 

4. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ถอดรหัสเล่มวิทยานิพนธ์สู่บทความวิจัยระดับสากล 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 
 

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปี

การศึกษา 2562 “น้อมระลึก สักกา บูชาครู” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรฯใหม่ 

ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตาม อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรยีภาพและบุคลิกภาพ 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 
 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 

และรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เข้าร่วมสนับสนุน

กิจกรรม "โครงการโรงเรียนเกษตรกร" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าห้วย

ก้าง หมู่ที่ 6 10 14 ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 

215 คน มีกิจกรรมดังนี้ 

1.  กจิกรรมพิธีกรรมสู่ขวัญควาย 

2.  กจิกรรมสาธิตการท านาด้วยกระบือ(ไถ/คราด) การด านาด้วยมือ 

3.  กจิกรรมเสวนาอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ/จัดแสดงนิทรรศการ 

4.  กจิกรรมการประกวดกระบือ(เพศเมีย รุน่ฟันน้ านม/รุ่นฟันแท้) 

5.  การแขง่ขันจับปลาไหล 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เดินทางไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด

พะเยา น าโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะกรรมการบริหารคณะฯ พร้อมคณาจารย์ เข้า

ปรึกษาหารือการสรา้งความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรฯ (MOU) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือในด้านการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและด้านอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑติศึกษา 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ บูรณาการร่วมกับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ด าเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการเหนี่ยวน าการเป็นสัด พร้อม Application การติดตาม

การตั้งท้องของโคเนื้อ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ICT1103/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย บูรณาการรว่มกับ คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

ด าเนินโครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคช่ัน Cattle mobile ส าหรับจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานของการผลิตโคเนื้อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับต่อการพัฒนา

ระบบการจัดการฟาร์ม เป็นข้อมูลรายฟารม์ และข้อมูลบันทึกประจ าตัวสัตว์ ตั้งแต่ประวัติจนถึงการจัดการ

ต่างๆ เช่น ข้อมูลการผสมพันธุ์ ระบบจะท าการค านวณวันคลอดจากวันที่ผสมแล้ว แจ้งเตือนให้เกษตรกร

ทราบถงึวันก าหนดคาดว่าจะคลอด โปรแกรมการท าวัคซีน โปรแกรมถา่ยพยาธิ ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติ

การรักษา การจ าหน่ายรายตัว เป็นต้น โดยออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเข้าใช้ประโยชน์จริง 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนในด้านการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาและแก้ไขข้อมูลส าหรับบริการแกเ่กษตรกร 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม " สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงและ

การคัดเลือกโคเนื้อพื้นเมืองขาวล้านนาของจังหวัดพะเยา " เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและ

บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์แกเ่กษตรกรในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ

ตอนบนสอง น าโดยรองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เป็นวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-78- 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินโครงการบริการวิชาการ การอบรมให้ความรู้ด้านการ

บริหารจัดการพื้นที่ การผลิต และช่องทางการตลาดปลานิลและกาแฟ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตร

ครบวงจรต้นแบบบ้านต  า จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 น าโดย ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ อาจารย์

สาขาวิชาการประมง และนายอิฐสะราม แสนสุภา นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการประมง ท าหน้าที่เป็นวิทยากรให้

ความรูใ้นโครงการ 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ จัดเวทีถ่ายทอด

ความรู้การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม    

ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา โดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและบริการวิชาการแกชุ่มชน   
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้น านิสิต หัวข้อ “แนวทางการจัด

กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต พัฒนา

ความรู้ความสามารถในการด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ฝึกความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม และจิต

อาสา เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ ดร.คุณากร ขัติศร ีและนายจักษพ์งศ ์ธุระพ่อคา้ เป็นวิทยากร 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ปี 2562 เมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 99 ปี คุณูปมาจารย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ พรอ้มคณาจารย์ กล่าวต้อนรับและแนะน าคณะฯ ซึ่งในโครงการนี้เป็นการชี้แจง แนะแนว ข้อปฏิบัติ 

กฏเกณฑ์ ข่าวสารต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับผู้ปกครองนิสิตใหม่ได้รับทราบและเข้าใจรว่มกัน 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวิจัยโครงการ "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด" เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเกทเวย์   

อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์     

สมยานะ อาจารย์ประจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 

2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิ ต เป็นตัวแทน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดวงจิตต์ รสีอร์ท แอนด์ 

สปา ภูเก็ต 
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คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินโครงการ " ถา่ยทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจแก่ชุมชน " เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่ง

เป็นเทคนิคการขยายพันธุ์ที่น่าสนใจมากส าหรับพชืเศรษฐกจิที่ส าคัญ อย่างเช่น กล้วยไม้ สตรอเบอรี่ แพร์และพืชป่า

ที่ใกล้สูญพันธุ์หรอืขยายพันธุ์โดยวิธีดั้งเดิมเช่นการเพาะเมล็ดหรอืปักช าได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-85- 

 

รายงานประจ าปี 2562  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 
 

 คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ รว่มกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ บ้านสันสลี      

ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมี น.สพ.สมชาติ ธนะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี

จ ารัส โสตถกิุล นายอ าเภอแม่ใจ เป็นประธานเปิดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
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1. คณบดีคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ   ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละบริหารองคก์ร   ที่ปรึกษา 

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ปรึกษา 

4. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ที่ปรึกษา 

5. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสื่อสารองคก์รและกิจการนิสิต   ที่ปรึกษา 

6. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยภมูิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม   ที่ปรึกษา 

7. นางจุฑามาศ   ทินกรวงศ์     ประธานกรรมการ 

8. นางกรวิกา ดวงปัญญารตัน ์     กรรมการ 

9. นางสาวเสาวนยี ์ จอมสวา่ง     กรรมการ 

10. นาวสาวณัฐธดา  ขัตธ ิ      กรรมการ 

11. นายกติติธัช    ตุ้ยค า      กรรมการ 

12. นางสุรีนาถ ครองสุข      กรรมการ 

13. นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลึก     กรรมการ 

14. นายจักรพงศ ์ ธุระพ่อคา้     กรรมการ 
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