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1. ประวัติความเปนมาของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา แตเดิม

อยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใชชื่อวามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ตั้งแตป พ.ศ. 2538 ตอมาในป พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรไดมีมติเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา และเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 จึงไดถือวามหาวิทยาลัยพะเยาไดแยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พรอมมุงสูการพัฒนาใหเปน

มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองคความรูสูชุมชนให

เขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” 

โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 คณะ 2 วิทยาลัยแบงเปน 3 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

1.1 ประวัติความเปนมาของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดกอตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ซึ่ง

อนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังสวนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ซึ ่งสถานที ่ที ่ใชจัดการเรียนการสอนในปจจุบันตั ้งอยู  ณ  ตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเขาใชประโยชนพื้นที่

เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยไดเปดรับนิสิตสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีครั้งแรก

ในปการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารหลักสูตรโดยสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาไดมีการแบงการ

บริหารออกเปนกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาศิลปศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยแบงการทำงานตามหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาการประมง และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะตองยายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปที่ 3-4 และในปการศึกษา 2548 เปนตนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มี

แผนการรับนิสิตเขาศึกษาตอในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทำใหกลุ มวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีหนาที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยารวมเปน 5 

หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 

ตอมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดมีการปรับโครงสรางการ

บริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสรางดานวิชาการขึ้นใหม ประกอบดวย สำนักวิชา
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เกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว

ประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชาเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมปรับข้ึนเปนสำนักวิชาเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติมี  ดร.สันธิวัฒน พิทักษพล 

เปนหัวหนาสำนักวิชาคนแรกจึงไดยกระดับเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา 

ในปการศึกษา 2552 สำนักวิชาเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ไดเปดหลักสูตรเพ่ิมอีก 2 

หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร (แขนงวิชาสัตวศาสตร) และการผลิต

พืชอุตสาหกรรม และตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา สำนักวิชาเกษตรศาสตรฯ ทำการสอนนิสิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ชั้นป ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐไมเปนสวนของราชการและเปลี ่ยนชื ่อเป น  “มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนั ้นสำนักวิชา

เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  จึงไดยกฐานเปนองคกรเทียบเทากับคณะและไดเปลี่ยนเปน คณะ

เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติโดยปจจุบันมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.      บุญฤทธิ์ สินคางาม 

เปนคณบดี 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงานซึ่งมุงที่จะเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอยางยิ ่งการนำองคความรู นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร การประมง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืช

อุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรให

เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะชวยพัฒนา

เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนไดแลว ยังชวยสกัดกั้นและลดคาใชจายของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาใน

ภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงคจะเขาศึกษาในสาขาวิชาดานเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ โดย

ไมตองเขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนกลางหรือภูมิภาคอ่ืน 

 

1.2 หลักสูตรและบริการ 

  ด านการจ ัดการเร ียนการสอนประจำป การศ ึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

จำนวน 6 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 60 ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 40 โดยมีรายชื่อ

หลักสูตร  

 1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประมง 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 
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รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 1.3 เปาหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ดานการกำหนดเปาหมายสูความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยาไดกำหนดเปาหมายของการดำเนินงาน

ตามพันธกิจหลัก 5 ดาน  

1. ผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณความเปนไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

  เพ่ือมุงสูความสำเร็จตามเปาหมายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใชเปนตัวชี้วัดสำหรับ

วัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกดาน ดัง

ตารางตอไปนี้ 
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รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ตารางที่ 1 เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

หลักสูตร ความสำคัญตอ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1. 1 หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 6 

หลักสูตร 

1)   บัณฑิตมีงานทำ 

2) ผูใชบัณฑิตพึง

พอใจในคุณภาพ

บัณฑิต 

3) ผูเรียนในพ้ืนที่

ภาคเหนือมีโอกาส

ทางการศึกษา

เพ่ิมขึ้น 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการพฒันาการเรียนรู

ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพไดตามศักยภาพ 

1.2 การจัดการ

ศึกษาควบระดับ

ปริญญาตรี 2 

ปริญญา จำนวน 

1 คู 

1) บัณฑิตมีโอกาสได

งานทำเพ่ิมข้ึน 

2) บัณฑิตมีทักษะทาง

อาชีพที่หลากหลาย 

ตอบสนองตอ 

ความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

3) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการพัฒนาการเรียนรู

ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพไดตามศักยภาพ 

4) พัฒนาความรู และทักษะทั้ง 2 ปริญญา 

1.3 หลักสูตรระดับ

บัณฑิต ศึกษา

ปริญญาโท 4 

หลักสูตร (แผน ก 

และ ข) ปริญญาเอก

- หลักสูตร (แบบ 

1.1 และ 2.1) 

ผูเรียนสามารถนำ

ความรู    

องคความรู และหรือ

องคความรูใหมไปใช

ในการตอยอดและ

พัฒนาการประกอบ

อาชีพ 

1) การพัฒนาทักษะดานการวิจัย การวิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถนำองคความรู และหรือองค

ความรูใหมไปใชในการตอยอดและพัฒนาการประกอบ

อาชีพ 

2) พัฒนาสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหกาวหนาและ

สามารถนำไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย สูการเติบโตอยาง

ยั่งยืนของสังคม ลดปญหาความยากจน ชุมชนเขมแข็ง 
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ตารางที่ 1 เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ตอ) 

หลักสูตร ความสำคัญตอ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1.4 การจัดการ

ศึกษาระดับ

ปริญญาตรีควบ 

   ปริญญาโท 2 คู 

 

 

1) บัณฑิตมีโอกาสการ

ไดงานทำเพิ่มขึ้น 

2) บัณฑิตมีทักษะ

เฉพาะทางเชี่ยวชาญ 

และมีศักยภาพใน 

การประกอบอาชีพ

ของบัณฑติ 

1) พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

2) พัฒนาความรู และทักษะทั้ง 2 ปริญญา 

3) การพัฒนาทักษะดานการวิจัย การวิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถนำองคความรู และหรือองค

ความรูใหมไปใชในการตอยอดและพัฒนาการประกอบ

อาชีพ 

1.5 การจัดการ

ศึกษา 

ลักษณะอ่ืน 

หลักสูตรระยะสั้น3 

หลักสูตร ดังนี้  

  1. หลักสูตรนัก

เทคโนโลยี

นวัตกรรมการจัด

การเกษตรสู 

Smart Farming 

 2. โครงการผลิต

นักแปรรูปเนื้อสัตว

อัจฉริยะ (Smart 

Meat 

Processors) 

 3. 

ประกาศนียบัตร

การเพ่ิมศกัยภาพ

ผูเรียนมีทักษะที่เรียน

เพ่ิมขึ้น สามารถนำไป

พัฒนาอาชีพได  

(Re-skills, Up-skills) 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการพัฒนาการเรียนรู

ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพไดตามศักยภาพ 
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หลักสูตร ความสำคัญตอ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การผลิตของกลุม

อุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร

แบบบูรณาการ 

ตารางที่ 2 เปาหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญตอ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและ

บริการ 

การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม

นำไปสูการถายทอดและพัฒนา

สรางสรรค สรางนวัตกรรมใหกาวหนา

และสามารถนำไปใชประโยชนตอ

ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมใน

เชิงพาณิชย  

ชุ ม ช น  แ ล ะ

ผูประกอบการสามารถนำ

งานวิจัยไปใชประโยชนได 

1) การพัฒนาทักษะดานการ

วิจัย การวิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถ

นำองคความรู และหรือ

องคความรูใหมไปใชใน

การตอยอดและ

พัฒนาการประกอบอาชีพ 

 

ตารางที่ 3 เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความสำคัญตอ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การถายทอดองคความรูทาง

การเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนและ

สังคม  ยกระดับการศึกษา สราง

รายได และบรรเทาปญหาความ

เดือดรอนของชุมชนและสังคมที่

เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สังคมมีความเขมแข็ง มั่นคง 

หลุดพนจากความแตกตางและ

เหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

ชุมชน และ

ผูประกอบการ

สามารถนำองคความรู

ไปใชประโยชนได 

การถายทอดองคความรูทางการเกษตรเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม  ยกระดับการศึกษา 

สรางรายได และบรรเทาปญหาความ

เดือดรอนของชุมชนและสังคม 
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ตารางที่ 4 เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญตอ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การดำรงไวซึ่งศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติ การทำนุ

บำรุง อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

สรางสรรคและพัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกิดการทำนุบำรุง 

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

สรางสรรคและพัฒนา

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม การพัฒนาประยกุต การใช

ประโยชนเชิงสรางสรรค ดวยการบริหาร

จัดการ และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เปนระบบ 

 

ตารางที่ 5 เปาหมายและแนวทางการบริหารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล (Good governance) และ

เรียนรูเปล่ียนแปลงรวมกัน 

บริการ ความสำคัญตอความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริหารคน 

บริหารงาน ดวยความ

โปรงใส เปนธรรมและ

ตรวจสอบได 

1) การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมรับรู

และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพ่ือ

กระบวนการมีสวนรวม  

สรางความรูความเขาใจในนโยบาย และ

เปาหมายการดำเนินงานในพันธกิจตาง ๆ 

กระตือรือรนในการแกปญหารวมกัน รวม

พัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพสรางระบบ

การบริหารบนพื้นฐานขอมูลที่นาเชื่อถือและมี

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเปดใหบริการหนวยความ

เปนเลิศทางวิชาการและหนวยงานปฏิบัติการความเปนเลิศในดานตางๆ เพื่อบูรณาการทางวิชาการกับ

การเรียนการสอน ฝกปฏิบัติงานจากประสบการณจริงของนิสิต ใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการที่

หลากหลายของประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผานหนวยงานบริการตาง ๆ ดังนี ้

 

ตารางที่ 6  หนวยงานบริการและลักษณะการใหบริการ   
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ลำดับ ชื่อหนวยงาน สังกัด ลักษณะการใหบริการ 

1 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คณะเกษตรศาสตร

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การถายทอดองคความรูดานการเกษตร ตาม

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

2 หนวยฝกอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติดาน

เกษตรและอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การฝกอบรมวิชาชีพในดานการเกษตร และ

บริการวิเคราะหผลผลิตทางการเกษตรและ

อาหาร 

 

1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม สมรรถนะหลักและอตัลักษณบัณฑิต              

 

ปรัชญา ปฺญาชีวี เสฏฐชวีี นาม (ปญญาชีวี เสฏฐะชีว ีนาม)  

"ดำรงชีวิตดวยปญญาประเสริฐที่สุด"   

(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน “พัฒนาการเกษตร เพ่ือความเขมแข็งของชุมชน” 

“Agriculture Development for Community Empowerment” 

วิสัยทัศน สรางทรพัยากรบคุคลที่มีความเปนเลิศดานผูประกอบการเกษตร สูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 1. ผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต  

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

3. บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม   

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณความเปนไทย 

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ 

บัณฑิต 

ใฝรูวิชาการ ชำนาญการปฏิบัติ 

คานิยมองคกร U (Unity) : ทำงานรวมกันเปนหนึ่ง มุงสูเปาหมาย 

P (Professional): ทำงานอยางมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

สมรรถนะหลัก

ขององคกร  

(Core  

Competency) 

 

1. การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารยเชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเปนตนแบบดานการสอน 

3. งานวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูเชิงพาณชิย 

4. บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนดวยองคความรูและนวัตกรรม   

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณความเปนไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล  

สมรรถนะหลัก ประสานงานรอบทิศ ผูกมิตรเครือขายอยางยั่งยืน 
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พันธกิจ (Missions) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ไดระบุใหมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ใหการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชนตอการ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตองดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบ

โจทยสังคมและนำไปใชประโยชนไดจริง เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึง

ดำเนินพันธกิจ 5 ดาน สอดคลองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี ้

 1) ผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต 

 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรูทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรูภาษาอังกฤษที่สื่อสารได มีทักษะที่สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงานเปน

มนุษยที่สมบูรณ รูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง ดำเนินชีวิตอยางมี

คุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวไดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเปาหมายชีวิตมีทักษะการเปนผูนำและการทำงานเปนทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเปนผูประกอบการดวยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุน ตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม อาจารยมีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิ ดและทั กษะที่ ทั นสมั ย  เปลี่ ยนแปลง

กระบวนการจัดการศึกษาใหม ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรูที่เนนทักษะและการปฏิบัติรวมกับ

ผูใชบัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สรางความเชื่อมั่นกับผูเรียนและความเชื่อถือใหกับชุมชนและสังคม ระบบ

การศึกษารองรับและตอบโจทยพ้ืนที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบไดในทุกระดับ 

พรอมกาวสูความเปนสากลและนานาชาติ 

 

 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 นอกเหนือจากบทบาทการสรางคนใหมีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความตองการ

ตลาดแรงงานแลว การเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พรอมดวยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยตองตระหนักวา งานวิจัยเปนรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมนำไปสูการถายทอดและพัฒนาสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหกาวหนาและ

สามารถนำไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย สูการเติบโตอยางยั่งยนืของ

สังคม ลดปญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตองสงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพในดานการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผล



-13- 

 

รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

เปนระบบสรางเครือขายนักวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม

ที่ครอบคลุมทั้ งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร เนนการวิจัยมุงเปาที่ตอบโจทยชุมชน สังคม และความตองการของประเทศ (Demand side) 

สงเสริมการเผยแพรและการถายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใชประโยชนกับสังคม ดวยการ

รวมมือกับผูใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพ่ือประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายไดและเทคโนโลยีของประเทศใหเปนไปตามนโยบายการเขาสู 

Thailand 4.0  

  3) บริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและแหลงรวมองคความรูในทุกสาขาทั้งดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และดวยปณิธาน

มุงมั่น “ปญญาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย

ตองคำนึงถึงพันธกิจดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่เปนพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งดวย 

มหาวิทยาลัยตองสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมสรางความสัมพันธทีด่ี และเปนที่พ่ึงใหชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศึกษา สรางรายได สงเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปญหาความเดือดรอนของชุมชนและ

สังคมที่เกิดข้ึน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สังคมมีความเขมแข็ง ม่ันคง หลุดพนจากความแตกตางและเหลื่อม

ล้ำ เกิดสังคมความสุข 

 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณความเปนไทย  

 การดำรงไวซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เปนสิ่งที่คนไทยทุกคนตองตระหนักและให

ความสำคัญเพ่ือเสริมสรางความเปนชาติและการเปนเอกลักษณของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ ฟนฟู สืบ

สาน สรางสรรคและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนภารกิจเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยูในพ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรมลานนาที่สวยงามและมีความเปนเอกลักษณ 

มหาวิทยาลัยตองสรางความรวมมือกับชุมชน (University engagement) เพ่ือการทำนุบำรุง อนุรักษ ฟนฟู 

สืบสาน สรางสรรค สรางจิตสำนึกปลูกฝงคานิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่พึงประสงคใหกับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การพัฒนาประยุกต การใชประโยชนเชิงสรางสรรค ดวยการบริหารจัดการ และการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนระบบ 

  

 5) บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศดานการบริหารจัดการ มีระเบียบ ขอบังคับ และประกาศกำหนดในการบริหาร

คน บริหารงาน ดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพ่ือเปาหมายองคกรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน

สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับ

ศักยภาพของบุคลากร ทั้งผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใหทันตอการเปลีย่นแปลง
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กับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทำงานและการบริหาร

รวมกัน และมีภาวะความเปนผูนำ (Leadership) และผูตามในโลกใหม เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน

รวมรับรูและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพ่ือกระบวนการมีสวนรวม สรางความรูความเขาใจใน

นโยบาย และเปาหมายการดำเนินงานในพันธกิจตาง ๆ กระตือรือรนในการแกปญหารวมกัน ผูบริหารทุก

ระดับตองมีวิสัยทัศน (Vision) มีความมุงมั่นและตองเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ดวยหลักการ

ทำงานรวมกัน “สานความคิด สรางจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา ในการสรางสรรค

สิ่งท่ีดี รวมพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพสรางระบบการบริหารบนพ้ืนฐานขอมูลที่นาเชื่อถือและมีการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 1.5 บุคลากร (Workforce Profile)              

 สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 สมรรถนะของผูบริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกตใชความรู 

เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใชในการบริหารงาน สามารถเปนโคชเปนผูบริหาร เปนผูกำกับและติดตาม

การดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดใหดำเนินงานตามระเบียบขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ

ตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพ่ือมุงสูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของหนวยงานและของ

มหาวิทยาลัย   

2.  ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ใหมีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหนวยงานและพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองคกร สามารถจัด

บุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารยสูมืออาชีพดานการสอนตามกรอบมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางแรงจูงใจในการทำงาน   

3. มุงเนนกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการทำงาน 

และบูรณาการการทำงานรวมกันทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน “สานความคิด สรางจิตใจ” 

ดวยพลังความสามัคคแีละความสัมพันธที่ดี เพื่อสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแกนิสิต และผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุม พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และ

จัดสภาวะแวดลอมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสรางสรรค  (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน

แบบกาวหนาและใชแนวคิดการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

ส อ ด ค ล อ ง แ ล ะ มุ ง สู เ ป า ห ม า ย เดี ย ว กั น คื อ  ก า ร บ ร ร ลุ ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ สู ง  (Super KPI)  

เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, 

PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใชสื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และทักษะการประเมินผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสังคม และมีทักษะทาง

ภาษาเพ่ือมุงสูความเปนสากลและนานาชาติ   

4. ยึดม่ันในคณุธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. มุงสานความคดิสรางจิตใจ ใหเกิดพลังความสามัคค ีรวมสรางสิ่งที่ดีใหมหาวิทยาลัยพะเยาไดรับ

การยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

โครงสรางองคกร  

 

 
 

โครงสรางการบริหารงาน 

โครงสรางการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย คณบดี 

รองคณบดี 3 ฝาย และผูชวยคณบดี 2 ฝาย คือ รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกร รองคณบดี

ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต ผูชวยคณบดีฝาย

นวัตกรรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และผูชวยคณบดีฝายภูมิทัศนและบริหารจัดการฟารม  มีการ

กำหนดและมอบหมายภาระหนาที่ของรองคณบดีแตละฝาย มีคณะกรรมการประจำคณะ ทำหนาท่ีวาง
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นโยบายและแผนงาน กำกับดูแลการดำเนินงาน วางระเบียบขอบังคับในคณะ ใหคำปรึกษาและเสนอ

ความเห็นแกคณบดี คณะกรรมการประจำคณะประกอบดวย คณบดีเปนประธานคณะกรรมการ รองคณบดี 

3 คน ผูชวยคณบด ี2 คน หัวหนาสาขา 6 สาขา ผูแทนคณาจารย 1 คน เจาหนาที่สายสนับสนุน 1 คน ทำ

หนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการ และรองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกรเปนเลขานุการ  โดย

คณะกรรมการประจำคณะมีกำหนดการประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง 

นอกจากนั้นคณะฯ ยังเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะมีสวนรวมบริหารพัฒนาคณะดวยการแตงตั้ง

และมอบหมายบุคลากรของคณะใหปฏิบัติหนาที่ ในคณะกรรมการและคณะทำงานตางๆ ไดแก  

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะทำงานศูนยศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและความอยูรอดของมนุษยชาติ  คณะทำงานศูนยฝกอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติดานเกษตรและอาหาร 

 

ระบบการสื่อสารทั่วทั้งองคกร 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดเปนนโยบายใหมีการนำระบบสารสนเทศมาใช

เปนระบบสื่อสารทั่วทั้งองคกร ใชระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) และอีเมล (e-mail) ชวยในการ

ทำงานผานระบบเครอืขายอินทราเน็ต หรืออินเตอรเน็ต โดยจัดใหมีการสื่อสารในการแจงเวียนหนังสือ ทั้งที่

เปนงานบริหาร งานบริการ และงานประจำของแตละบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารทั่วท้ัง

องคกร โดยไมมีขอจำกัดของเวลาและสถานที่ และชวยใหเอกสารตางๆ จัดเก็บอยางเปนระบบ เอกสารไม

สูญหาย ลดการใชกระดาษ กรณีที่เปนเรื่องเรงดวนจะใชการโทรศัพทหรือการสงผาน line ถึงตัวบุคคล อีก

ทั้งคณะยังไดมอบหมายใหหัวหนาสาขานำขอสรุปผลการประชุมกรรมการประจำคณะแจงใหบุคลากรของ

สาขาทราบเพ่ือใหเขาใจตรงกันทั้งคณะ นอกจากนั้นคณะมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะเพ่ือเปนการ

พบปะแลกเปลี่ยนระหวางบุคลากรและผูบริหาร สรางความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานภายในคณะ รับ

ฟงปญหาและขอเสนอแนะอยางนอย 2 ครั้งตอป และไดเพิ่มชองทางการสื่อสารและรับฟงขอคิดเห็นจาก

บุคลากรของคณะโดยจัดใหมี “สภากาแฟ” ที่มีผูแทนคณาจารยเปนผูดำเนินการเปนประจำทุกเดือน เพ่ือ

นำขอคิดเห็นและปญหาที่ไดจากสภากาแฟเสนอในที่ประชุมกรรมการประจำคณะเพ่ือทราบและพิจารณา

ดำเนินการ  โดยผูแทนคณาจารยไดนำผลการพิจารณาและแนวทางแกไขแจงในสภากาแฟทราบโดยทั่วกัน 

ในการสื่อสารกับนิสิตและศิษยเกา คณะจะสื่อสารผานทาง website ของคณะ Facebook หรือ 

line โทรศัพท การปดประกาศบอรดประชาสัมพันธ และการสงเอกสารถึงตัวบุคคล โดยมอบหมาย

เจาหนาที่กิจการนิสิต และเจาหนาที่คอมพิวเตอรดูแลติดตามสื่อตาง ๆ และประสานงานระหวางนิสิต ศิษย

เกากับคณะเพ่ือตอบสนองตอความตองการไดทันการ กำหนดใหมีการติดตามการใชชองทางการสื่อสารของ

คณะของบุคลากร นิสิตและศิษยเกา พบวา บุคลากรนิยมใช e-mail  facebook  และโทรศัพท นิสิตและ

ศิษยเกา  นิยมใช  facebook  ดังนั้นคณะจึงมีแผนที่จะปรับปรุงการสื่อสารกับนิสิต  ศิษยเกา โดย

มอบหมายเจาหนาที่ทำหนาที่ตอบคำถามตาง ๆ เก่ียวกับคณะกับนิสิตและศิษยเกาทาง facebook  และนำ

ขอเสนอจากศิษยเกาแจงคณะเพ่ือพิจารณา และวางแผนดำเนินการท่ีตอบสนองขอเสนอแนะเหลานั้น 
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คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  ประธานกรรมการ  

 2.  รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกร   กรรมการ 

 3.  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา  กรรมการ 

 4.  รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต   กรรมการ 

 5.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) กรรมการ 

 6.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)    กรรมการ 

 7.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)  กรรมการ 

 8.  ประธานหลักสูตร วท.ม.(สัตวศาสตร)    กรรมการ 

 9.  ประธานหลักสูตร วท.บ.(การประมง)    กรรมการ 

 10. ประธานหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร)    กรรมการ 

 11. ประธานหลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)  กรรมการ 

 12. ประธานหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)    กรรมการ 

 13. ประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร)กรรมการ 

 14. ประธานหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร)    กรรมการ 

 15. ประธานหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)   กรรมการ 

 16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัลยา  ภูทอง    กรรมการ 

 17.  ดร.ธนาพร  บุญมี    กรรมการ 

 18. หัวหนาสำนักงานคณะ    เลขานุการ 

 

ขอมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  มีบุคลากรสายวิชาการ 

จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ประกอบไปดวย ผูที่มีตำแหนงอาจารย จำนวน 16 คน และผูที่มีตำแหนงทางวิชาการ

ในระดับผูชวยศาสตราจารย จำนวน 21 คน รองศาสตราจารย 5 คน ศาสตราจารย  -  คน  มีบุคลากรสาย

สนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 26 คน  โดยมีรายละเอียดขอมูลดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ 7 ขอมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒกิารศึกษา 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

สายวิชาการ      

วุฒิปริญญาโท 7 7 6 5 5 

วุฒิปริญญาเอก 37 37 37 37 37 

สายสนับสนุน      

วุฒิต่ำกวาปริญญาตร ี 1 1 1 1 1 
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รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

วุฒิปริญญาตรี 17 17 17 17 18 

วุฒิปริญญาโท 6 6 6 6 6 

วุฒิปริญญาเอก 2 2 2 2 2 

 

ตารางที่ 8 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหนงทางวิชาการ 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

อาจารย 29 23 22 17 16 

ผูชวยศาสตราจารย 11 16 17 20 21 

รองศาสตราจารย 3 4 4 5 5 

 

ตารางที่ 9 ขอมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตรฯ 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

สายวิชาการ      

วุฒิปริญญาโท 7 7 6 5 5 

วุฒิปริญญาเอก 37 37 37 37 37 

สายสนับสนุน      

วุฒิต่ำกวาปริญญาตร ี 1 1 1 1 1 

วุฒิปริญญาตรี 17 17 17 17 18 

วุฒิปริญญาโท 6 6 6 6 6 

วุฒิปริญญาเอก 2 2 2 2 2 

 

ตารางที่ 10 รายชื่อพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี ้

ลำดับ

ที ่

ชือ่ 

นามสกลุ 

ตำแหนง คุณวุฒสิูงสุด 

ทางวิชาการ 

สถานะ 

สาขาวิชาการประมง 

1 ดร.กรทิพย  กันนิการ อาจารย  

   

ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) ปฏิบัติงาน 

2 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

    

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) ปฏิบัติงาน 

3 ผศ.ดร.เกรียงไกร  สีตะพันธุ  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) ปฏิบัติงาน 

4 ผศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ 

 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ด .(ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ 

ปฏิบัติงาน 

5 ผศ.ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปฏิบัติงาน 

6 ผศ.ดร.ไพบูลย  ปะนาเส ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(เทคโนโลยีการประมงฯ ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ

ที ่

ชือ่ 

นามสกลุ 

ตำแหนง คุณวุฒสิูงสุด 

ทางวิชาการ 

สถานะ 

        

7 ผศ.ศิริลักษณ  ตันเจริญ ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง) ปฏิบัติงาน 

8 ผศ.ดร.สันธวิฒัน  พิทักษพล ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Aquatic Environment  

Science) 

ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

1 ดร.บุญรวม  คิดคา อาจารย วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ปฏิบัติงาน 

2 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินคางาม ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุพืช) ปฏิบัติงาน 

3 ดร.ภาวินี   จันทรวิจิตร อาจารย วท.ด. (พืชสวน) ปฏบิัติงาน 

4 รศ.ดร.มนัส  ทิตยวรรณ รองศาสตราจารย Ph.D. (Post management) ปฏิบัติงาน 

5 ผศ.ดร.วาสนา  พิทักษพล ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Postharvest  

Horticulture) 

ปฏิบัติงาน 

6 ผศ.ดร.วิพรพรรณ เน่ืองเม็ก ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (ชีววทิยา) ปฏิบัติงาน 

7 ผศ.ดร.ไวพจน กันจู ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปฏิบัติงาน 

8 ผศ.ดร.สุกัลยา ภูทอง ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Horticulture) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร  

1 ผศ.ดร.หทัยทิพย นิมิตรเกียรติไกล ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Agricultural and 

Environmental Sciences) 

ปฏิบัติงาน 

2 นางวราภรณ  กุศลารักษ อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) ลาศึกษาตอ 

3 ผศ.ดร.ตระกูล  พรหมจักร ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

ปฏิบัติงาน 

4 ดร.ยุพารัตน  โพธิเศษ อาจารย ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1 ดร.ธนิกานต  สันตสวัสดิ์ อาจารย Ph.D.(Food Science ) ปฏิบัติงาน 

2 ดร.คุณากร  ขัติศร ี อาจารย ปร.ด.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

ปฏิบัติงาน 

3 นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธศิานันท อาจารย วท.ม. (พฒันา

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

ปฏิบัติงาน 

4 ดร.ไผแดง  ขวัญใจ อาจารย วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) ปฏิบัติงาน 

5 ดร.รณกร   สรอยนาค อาจารย วท.ด.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

ปฏิบัติงาน 

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

7 ดร.สุวลี   ฟองอินทร อาจารย Ph.D. (Food Science) ปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

1 ดร.ขรรคชัย  ดั้นเมฆ อาจารย  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

2 ดร.พนิตนาฎ  อูพุฒินันท อาจารย วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต) ปฏิบัติงาน 

3 ดร.รวิสรา  รื่นไวย อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ปฏิบัติงาน 
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รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ลำดับ

ที ่

ชือ่ 

นามสกลุ 

ตำแหนง คุณวุฒสิูงสุด 

ทางวิชาการ 

สถานะ 

4 ดร.วนิดา  แซจึง อาจารย D.Eng. (Biotechnology) ปฏิบัติงาน 

5 รศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค รองศาสตราจารย วท.ด. (ชีววทิยา) ปฏิบัติงาน 

6 ผศ.ดร.สุภาพร  ภัสสร ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Biochemistry and 

Molecular Pharmacology)  

ปฏิบัติงาน 

7 ดร.สมุนา   เหลืองฐิติกาญจนา

  

อาจารย  Ph.D(Biotechnology) ปฎิบัติงาน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร  

1 ผศ.กฤตภาค  บูรณวิทย ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (การปรับปรุงพันธุสตัว) ลาศึกษา

ตอ 

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

3 ดร.พันธภรณ  สุภัคกาญจนกุล อาจารย วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

4 ผศ.ดร.พยุงศกัดิ์  อินตะวิชา ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Animal Science)  ปฏิบัติงาน 

5 ดร.ธนาพร  บุญม ี อาจารย วท.ด.(เทคโนโลยีเนื้อสัตว)  ปฏิบัติงาน 

6 ผศ.ดร.วัชระ  แลนอย ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Agricultural 

Sciences Animal Science) 

ปฏิบัติงาน 

7 ผศ.น.สพ.สมชาต ิ ธนะ ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ปฏิบัติงาน 

8 ดร.สุรียพร  แสงวงศ อาจารย Ph.D.(Animal Science) ปฏิบัติงาน 

 

ตารางที่ 11 รายชื่อพนักงานสายสนับสนุน  

ลำดบั

ที ่

ชื่อ 

นามสกลุ 

ตำแหนง คุณวุฒสิูงสุด 

ทางวิชาการ 

สถานะ 

1 ดร.กนกอร  ศรีมวง นักวิทยาศาสตร ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

2 นางกรวกิา  ดวงปญญารัตน นักวิชาการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

3 นายกิตติธชั  ตุยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร)  ปฏิบัติงาน 

4 นายกฤตนน  โชติพรม นักวิทยาศาสตร วท.บ. (สัตวศาสตร)  ปฏิบัติงาน 

5 นายจักรพงศ  ธุระพอคา  นักวิชาการศึกษา ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)  ปฏิบัติงาน 

6 นางสาวจันทนา  จันโจมศึก นักวิทยาศาสตร วท.บ.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทางอาหาร) 

ปฏบิัติงาน 

7 นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปฏิบัติงาน 

8 นายชัยวัฒน  จิตนาร ี นักวิชาการเกษตร วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) 
ปฏิบัติงาน 

9 นางสาวณัฐธดา  ขัตธ ิ เจ าห น าที่ บ ริ ห า รงาน

ทั่วไป 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ปฏิบัติงาน 

10 ดร.ตฤณ  เสรเมธากุล นักวิทยาศาสตร วท.ด.(ปฐพีศาสตรและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 

ปฏิบัติงาน 
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รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ลำดบั

ที ่

ชื่อ 

นามสกลุ 

ตำแหนง คุณวุฒสิูงสุด 

ทางวิชาการ 

สถานะ 

11 นางสาวนฤมล  สุทะ นักวิทยาศาสตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ปฏิบัติงาน 

12 นายปยะ  พันธแดง นักวิทยาศาสตร วท.บ.(วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

ปฏิบัติงาน 

13 นางสาวเปรมดา  ทิพยเดโช  นักวิทยาศาสตร วท.ม.(ธรุกิจเกษตร)  ปฏิบัติงาน 

14 นางวนัวิสาข  ดอกคำ นักวิทยาศาสตร วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ปฏิบัติงาน 

15 นายศักดิ์ชัย  เครือสาร นักวิทยาศาสตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) ปฏิบัติงาน 

16 นายเศกสรรค  อุปพงศ นักวิทยาศาสตร วท.บ.(การประมง) ปฏิบัติงาน 

17 นายสถิตยพงษ  ศรีพรหม เจ าห น าที่ บ ริ ห า รงาน

ทั่วไป 

บธ.บ.(การจัดการธรุกิจ) ปฏิบัติงาน 

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

19 นางสาวสุธิศา  สุขสังขภา  นักวิชาการเกษตร    วท.ม.(การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

ปฏิบัติงาน 

20 นางสุรีนาถ  ครองสุข  นักวิชาการเงินและบัญช ี บช.บ. (การบัญชี) ปฏิบัติงาน 

21 นางสาวเสาวนีย  จอมสวาง  นักวิชาการศึกษา วท.บ.(เกษตรศาสตร) ปฏิบัติงาน 

22 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปญญาลึก นักวิชาการพัสด ุ บธ.บ.(บรหิารธรุกิจ)  ปฏิบัติงาน 

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

24 นายอภินันท  เรงเร็ว  นักวิทยาศาสตร วท.บ.(พืชศาสตร)  ปฏิบัติงาน 

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

26 นายอุทยั  วงศขัติ คนงาน ประถมศึกษาปที่ 4 ปฏิบัติงาน 

 

งบประมาณ  

ตารางที่ 12 งบประมาณรายไดท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ วงเงินที่ไดรับจัดสรร (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 

2563 3,365,325 

2564 3,853,794 
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รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  

 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายได ประจำปงบประมาณ 2564 เปนจำนวนเงิน 3,853,794 บาท มีรายละเอียดดังนี ้

 1. คาธรรมเนียมการศึกษา  2,138,292 บาท 

 2. เงินสะสมปงบประมาณ 2562  1,056,000 บาท  

 3. คาเชารถตู 1 คัน    376,800 บาท 

 3. คาตอบแทนงานวิจัย (2.5%)              197,027  บาท 

 4. คาชดเชยตนสังกัด (Talent Mobility)     74,675  บาท 

 5. คาสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา              11,000  บาท  

  

ตารางที่ 13 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 

แผนงาน: แผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา  
 

กองทุนเพ่ือการศกึษา   

1.2 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   

        1.2.1 คาตอบแทน   

             1) คาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000  

             2) คาตอบแทนการสอน 20,000  

             3) คาเบี้ยประชุม 40,000  

  75,000  

       1.2.2 คาใชสอย   

            1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ    

             - นิเทศนิสิตฝกงานและสหกิจศึกษา   80,000  

             - คาเดินทางคณะผูบริหาร 100,000  

             -  คาพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ 39 คน*10,000 บาท  สายสนับสนุน 

24 คน* 6,000 บาท) 

534,000  

            3) คาใชจายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 70,000  

            4) คาซอมแซม 65,000  

            5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 45,000  

            6) คาจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง 15,000  

            7) คาใชจายการสนับสนุนทำวิจัยระดับป.ตรี 86,000  

            8) คาบำรุงสมาชิกประจำปของสภาคณบดีฯ 30,000  

           9) คาใชจายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 200,000  
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 

          10) คาใชจายในการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 50,000  

          11) คาใชจายในการจัดทำรายงานประจำป 5,000  

          12) คาเชารถตู  376,800  

          13) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร 105,000  

          14) คาพัฒนางานวิจัย และนักวิจัย 108,681  

          14) คาใชสอยอ่ืนๆ 609,813  

  2,480,294  

       1.2.3 คาวัสด ุ     

            1) วัสดุการศึกษา  

              - คาวัสด ุ เครื่องแกว สารเคมี  100,000  

              - คารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค) 216,000  

            2) วสัดุสำนักงาน         20,000  

            3) วัสดุคอมพิวเตอร 35,000  

            4) วัสดุงานบานงานครัว 20,000  

            5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000  

  456,000  

1.3 คาสาธารณูปโภค   

       1.3.1 คาสาธารณูปโภค   

            1) คาไปรษณีย 22,000  

1.4 เงินอุดหนุน   

       1.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   

        - โครงการในแผนดานวิชาการ การบริหาร และการวิจัย   

            1) โครงการดานการเตรียมคนและเสริมสรางศกัยภาพคน               175,000  

            2) โครงการสงเสริมการบริหารที่มีประสทิธิภาพและโปรงใส               100,000  

            3) โครงการดานการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนำ

ทางดานวิชาการ และวิจัยสถาบัน 

40,000  

            4) โครงการดานการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ 40,000  

  355,000  

    

       1.4.1 อุดหนุนศูนยศกึษาเศรษฐกิจพอเพียง 200,000  

    

กองทุนกิจการนิสิต   
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 

           1) โครงการพัฒนานิสิต 85,000  

    

กองทุนสินทรัพยถาวร   

1.1 ครุภัณฑ   

         1) ครุภัณฑสำนักงาน 40,000  

         3) ครุภัณฑการเกษตร 20,000  

         4) ครุภัณฑประชาสัมพันธ 30,500  

    

กองทุนบริการวิชาการ   

            1) โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  60,000  

    

กองทุนศิลปวัฒนธรรม   

1. งบเงินอุดหนุน   

1.1 อุดหนุนทั่วไป   

            1) โครงการการเสริมสรางและสงเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม

ใหยัง่ยืน 

30,000  

รวม 3,853,794  

 

ตารางที่ 14  โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1. โครงการดานการเตรียมคนและเสริมสรางศกัยภาพคน (ดานการจัดการเรียนการสอน) 

 กิจกรรมที่  1 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาขีดความสามารถดานวิชาการ

ในศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

  

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่เนนผล

ก าร เรี ย น รู ให ผู เรี ย น มี ทั กษ ะ ใน

ศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ

,  Talent mobility,  ส ง เ ส ริ ม อั ต

ลักษณของนิสิต) (20,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

20,000 ม .ค . -ส .ค . 

2564 

2 1.2  โครงการอบรมทักษะการใช ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร 12,000 มิ . ย . -ส .ค . 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

หองปฏิบัติการ (12,000 บาท) 

ประสิทธิ ์ 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับ

นิสิ ตบัณ ฑิ ตศึกษา (เสนอผลงาน

วิ ช าก าร ใน ก ารป ระชุ ม วิ ช าก าร

ระดับชาติ /น านาชาติ ) โครงการ 

paper camp (5,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

5,000 ก .พ . -ส .ค . 

2564 

4 1 .4  โค รงการพั ฒ น าทั กษ ะด าน

ภาษาอังกฤษ (10,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

10,000 ก .พ . -ส .ค . 

2564 

5 1.5 สงเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพ่ือ

การดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ

บุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

5,000 ก .พ . -ส .ค . 

2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอม

ดานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 

(7,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สนุทร

ประสิทธิ ์

7,000 ก .พ . -ส .ค . 

2564 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ

บัณฑิตศกึษา (10,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

10,000 ก .พ . -ส .ค . 

2564 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

  

8 2.1 โครงการนำนิ สิตศึกษาดูงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

65,000 ม . ค -ส . ค . 

2564 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต

แ ล ะ ม ห าบั ณ ฑิ ต  แ ล ะ  Job fair 

(20,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

20,000 ม . ค -ส . ค . 

2564 

10 2 .3 โ ค ร ง ก า ร  FoSTAT (10,000 

บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

10,000 ม . ค -ส . ค . 

2564 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย

และบุคลากรของคณะ 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

  

11 3 .1 โค ร งก าร พั ฒ น าส ม ร รถ น ะ

อาจารยดานการจัดการเรียนการสอน 

อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า  ต า ม ก ร อ บ

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

6,000 ม .ค . -ส .ค . 

2564 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

มาตรฐาน อาจารย ด าน การสอน  

(6,000 บาท) 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยในการ

จัดการเรียนการสอนดวยระบบ I 

Classroom และสื่อออนไลน (5,000 

บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธิ ์

5,000 ม .ค . -ส . ค . 

2564 

รวมงบประมาณ 175,000  

2. โครงการดานการเตรียมคนและเสริมสรางศกัยภาพคน (ดานคุณภาพนิสิต) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหวคร ู ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 2,000 พ.ย. 2563 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผูปกครอง

และปฐมนิเทศนิสิตใหม 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 5,000 ม.ิย. 2564 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ

เกษตร มพ. 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 5,000 ก . พ . -ส . ค . 

2564 

4 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมศิ ษย เก า

สัมพันธ 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 5,000 ก.พ. 2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 10,000 ก.พ. 2564 

6 กิจกรรมที่  6 กิจกรรมพัฒนาผูนำ

และสรางเครือขายนิสิต  

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 13,000 ต.ค. 2563 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผาปาเพ่ือ

ก อ ง ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า นิ สิ ต ค ณ ะ

เกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 2,000 เ ม .ย . -ส . ค . 

2564 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเตรียม

ความพรอมของนิสิตกอนฝกงาน

และสหกิจศึกษา 

ผศ.ดร.วชัระ แลนอย 15,000 ม.ค. 2564 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ

และ Job fair 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 10,000 เม.ย. 2564 

10 กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาหลักสูตร 

‘ผูประกอบการดานอาหารและ

เกษตร’ 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 13,000 ต .ค . 2 5 6 3 -

ก.ย. 2564 

11 กิ จ ก ร ร ม ที่  11  Food Fish For 

Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 5,000 ต .ค . 2 5 6 3 -

ก.ย. 2564 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

Online 

รวมงบประมาณ 85,000  

3. โครงการดานการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปนผูนำทางดานวิชาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิ จ ก ร รม ที่  1  กิ จ ก ร ร ม  Paper 

Camp ครั้งที่2  

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ

วิชา 

20,000 ม .ค . -ก .พ .

2564 

2 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมพัฒนาการ

เขียนตำรา หนังสือ 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ

วิชา 

10,000 ม .ค . -ส .ค . 

2564 

3 กิ จ ก รรมที่  3  กิ จกร รม แบ งป น

ประสบการณ จากนักวิจัย พ่ี เลี้ยง

ใหกับนักวิจัยสายสนับสนุน 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ

วิชา 

10,000 ม .ค . -ส .ค . 

2564 

รวมงบประมาณ 40,000  

4. โครงการดานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ

วิชา 

20,000 ธ .ค .2 5 6 3 -

ก.พ. 2564 

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน 

“เกษตรแฟรและการประชุมวิชาการ

การเกษตรประจำป 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ

วิชา 

40,000 มี . ค . -ก . ค .

2564 

รวมงบประมาณ 60,000  

5. โครงการดานการเสริมสรางและสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ 

สงกรานต 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 15,000 มี .ค .-เม .ย .

2564 

2 กิ จ ก รรม ที่  3  กิ จ ก ร รม ส ง เส ริ ม

เอกลักษณการแตงกายดวยผาไทย

แบบสไตลเกษตร 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย - ก .พ .-มี .ค .

2564 

3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโกงโคง-กิน

อยูวิถีลานนา  

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 15,000 มี .ค .-เม .ย . 

2564 

รวมงบประมาณ 30,000  

6. โครงการดานการเสริมสรางและพัฒนาความเปนสากลหรือนานาชาติ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสหกิจศึกษาตางประเทศ ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 10,000 พ.ย.2563-

เม.ย. 2564 

2 โครงการสงเสริมความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 10,000 พ .ค .-มิ .ย .

2564 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  

B2 สำหรับบุคลากร 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 10,000 ก .พ .-มี .ค .

2564 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  

A2 สำหรับบุคลากร 

ผศ.ดร.วัชระ แลนอย 10,000 มี .ค .-เม .ย . 

2564 

รวมงบประมาณ 40,000  

7. โครงการดานการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โค ร งก าร ก าร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ

บุคลากร 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่อง

เม็ก 

20,000 พ.ย.2563-

ส.ค. 2564 

2 โครงการKM เพ่ือการพัฒนาองคกร ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่อง

เม็ก 

20,000 พ .ค .-ส .ค . 

2564 

3 โครงการการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก - ก .พ .-ส .ค . 

2564 

4 โครงการ การเตรียมความพรอม

สำหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ประจำป (ITA)  

ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่อง

เม็ก 

- มี .ค . -ส .ค . 

2564 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ 

ติดตาม และประเมินความสำเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่อง

เม็ก 

60,000 มี .ค . -ส .ค . 

2564 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green 

office) 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่อง

เม็ก 

- มี .ค . -ส .ค . 

2564 

รวมงบประมาณ 100,000  

 

ตารางที่ 15 งบประมาณรายไดท่ีไดรับการจัดสรร   ป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดประจำป 3,215,000 3,129,000 3,443,500 3,365,325 3,853,794 
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รายไดระหวางป 

- โครงการเตรียมความ

พรอมวิชาการ 

- โครงการกีฬา สกอ.ครั้งที่ 

36 

- เงินสะสมป2561 ขอ

อนุมัตินำมาใชใน

ปงบประมาณ 2562 

- เงินอุดหนุนศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ครุภัณฑรถไฟฟา 

- คาสมัครเขาศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- เงินรางวัลสำนักงานสีเขียว 

 

14,600 

 

401,800 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

10,600 

 

- 

 

472,400 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000,000 

 

- 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1,626,000 

 

1,990,200  

- 

 

30,000 

เงินอุดหนุนผลิตแพทยเพ่ิม 

(บัญชีเงินรับฝาก กองทุน

เงินนอกงบประมาณ 

 

 

133,545.92 

 

- 

 

150,957.69 

 

- 

 

- 

งบบัณฑิตพันธุใหม 

Smart farming 

Smart Meat 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1,364,202 

 

 

680,104.50 

 

1,642,080 

1,302,650 

 

ตารางที่ 16 การกอใหเกิดรายได  ป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

300,000 5,250 286,388.92 387,821.64 195,788 

ศูนยบริการวิชาการ

นานาชาติ 

72,056 12,484.50 28,101 38,877.48 22,086.90 

อ่ืนๆ 

- กองทุนผาปาคณะ 

- รายไดจำหนายน้ำกลั่น 

 

166,420.93 

585 

 

17,822.02 

4,284 

 

101,149.75 

621 

 

104,500 

- 

 

2,500 

954 
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ตารางที่ 17 การบริหารงบประมาณรายไดประจำป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

 หมวดคาจางบุคลากร

(คนงานรายวนั) 

 หมวดตอบแทน 

 หมวดคาใชสอย 

 หมวดคาวัสดุ 

 หมวดคาสาธารณูปโภค 

 หมวดเงินอุดหนุน 

(โครงการในแผน) 

 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ครุภัณฑ 

 คืนเงินมหาวิทยาลัย 10% 

93,600 

 

150,000 

1,767,471 

686,540 

18,000 

858,169 

 

- 

 

57,620 

46,800 

 

144,320 

1,597,779 

627,842 

18,000 

669,049  

 

- 

 

25,210 

46,800 

 

139,320 

2,276,780 

555,000 

18,000 

767,600  

 

- 

 

123,000 

- 

 

99,320 

1,909,356 

427,000 

22,000 

310,000 

 

10,221,800 

 

273,000 

112,849 

- 

 

75,000 

2,190,730 

456,000 

27,000 

545,000 

 

1,595,770 

 

2,508,240 

102,254 

 

ตารางที่ 18 ผลการใชจายงบประมาณรายไดประจำป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

 หมวดคาจางบุคลากร

(คนงานรายวัน) 

 หมวดตอบแทน 

 หมวดคาใชสอย 

 หมวดคาวัสดุ 

 หมวดคาสาธารณูปโภค 

 หมวดเงินอุดหนุน 

(โครงการในแผน) 

 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ครุภัณฑ 

 

93,600 

 

118,760 

1,895,518 

616,098 

10,711 

417,525 

 

- 

 

56,790 

  

46,800 

 

108,413 

1,307,876 

612,430 

17,393 

538,582 

 

- 

 

25,080 

46,800 

 

101,430 

1,550,338 

545,550 

17,847 

490,626 

 

- 

 

117,683 

- 

 

33,701 

1,012,031 

404,017 

21,612 

192,682 

 

10,067,000 

 

272,589 

- 

 

23,400 

1,571,281.84 

358,960 

23,234 

280,735  

 

2,578,435 

 

2,709,470 

 

4.2 อาคารสถานที ่

 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มีอาคารถาวร เปนอาคารแฝด (สวนหนา และสวน

หลัง) 4 ชั้น ดังนี ้
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 ชั้นที่ 1 สวนหนาเปนสวนบริหารและบริหาร ไดแก หองทำงานคณบดี หองทำงานรองคณบดี หอง

ใหคำปรึกษา สำนักงานคณะ หองประชุม ใตถุนคณะทำเปนหองพักนิสิตปริญญาโท และลานอเนกประสงค 

 ชั้นที่ 2 สวนหนา เปนหองทำงานอาจารยสาขาวิชาเกษตรศาสตร สัตวศาสตร การประมง และ

ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร จัดแยกเปนรายบุคคลดวยผนังกั้นสำเร็จรูป สวนหลังเปน

หองเรียนปริญญาโท หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หองปฏิบัติการทางเคมี และหองเก็บสารเคมี  

 ชั้นที่ 3 สวนหนาเปนหองทำงานอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดแยกเปนรายบุคคลดวยผนังก้ันสำเร็จรูป หองปฏิบัติการสรีระวิทยา สวน

หลังเปนหองเก็บแมลง หองปฏิบัติการพืชศาสตรและสัตวศาสตร  

 ชั้นที่ 4 สวนหลังเปนหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

และหองวิจัยดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่  

 ในชั่วโมงสอนภาคบรรยาย คณะใชหองบรรยายของอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีระบบจองหองเรียน โดยเลือกจองขนาดหองตามจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในชั่วโมง

สอนภาคปฏิบัติการ คณะมีหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ อุปกรณที่จำเปน รวมท้ังโสตทัศนูปกรณติดตั้งพรอม

ใชตลอดเวลา 

 นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีโถงปฏิบัติการ (Shop) อีก 1 หลัง โดย

มีทางเดินเชื่อมตอถึงกันจากชั้นที่ 2 สำหรับใชเปนหองปฏิบัติการทางอาหารของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ

เกษตร และมีพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามภายในพื้นที่ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู

รอดของมนุษยชาติ สำหรับใหนิสิตไดฝกปฏิบัติจริงของสาขาเกษตรศาสตร สาขาสัตวศาสตร สาขาการ

ประมง และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่บริเวณใตสันเขื่อนอางหลวง และบริเวณที่ติดกับโรงจอดรถบัส

มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะยังมีศูนยวิชาการและฝกอบรมยางภาคเหนือซึ่งอยูติดอางเก็บน้ำที่ 2 บริเวณ

บานพักผูบริหาร เพ่ือใชเปนสถานที่ใหนิสิตสาขาเกษตรศาสตรไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเก่ียวกับยางรวมถึง

การใหบริการดานการฝกอบรมใหแกเกษตรกรชาวสวนยางและการพัฒนางานวิจัย 

4.3 อปุกรณการศึกษา  

ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่เปนเครื่องมือพ้ืนฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอนใหนิสิตไดรับการ

จัดสรรไมเพียงพอกับความตองการทั้งจำนวนและประเภทของเครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากครุภัณฑการศึกษาที่

ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินสวนใหญจะเปนครุภัณฑประกอบอาคาร อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการ

แกปญหาและสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปไดดวยดี คณะไดจัดซื้อครุภัณฑที่จำเปน เชน 

เครื่องวัด pH เครื่องชั่ง เครื่องปนผสม ดวยเงินงบดำเนินการ (รายได) ของคณะท่ีไดรับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2 ตลอดจนวางระเบียบการใชงานที่ชัดเจน และกำหนดผูรับผิดชอบ

หองปฏิบัติการในแตละหองรวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องมือแตละเครื่อง การชี้แจงวิธีการใชเครื่องมือกับนิสิต 
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ตารางที่ 19 ครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร   ป 2560-2564 

รายการครุภัณฑ 2560 2561 2562 2563 2564 

ครุภัณฑประกอบอาคาร  152,600 94,610 127,620.63 316,980 128,414 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 13,951,700 94,610 479,581.17 - 

 

1,060,189 

ครุภัณฑวิทยาศาสตร 10,311,877 243,773 950,326.20 21,188,656.5 3,032,638.02 

 

 

5) กฎระเบียบขอบงัคับ 

      คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินงานภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2553 และกฎระเบียบ ขอบังคับและประกาศตางๆของมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกเรื่องครอบคลุมตาม

พันธกิจทั้ง  5 ดาน และจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 กำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน

คุณภาพภายนอก โดยในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาไดประกาศกำหนดใหใชระบบ AUN-QA 

เปนระบบการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและใชระบบ EdPEx เปนระบบการประเมินคุณภาพระดับคณะ

และระดับสถาบัน    

 

ขอมูลนิสิตและหลักสูตร 

ตารางที่ 20 ขอมูลนิสิตและหลักสูตร ป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

1. จำนวนนิสิต (คน)  

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1.1.1 การประมง 

1.1.2 เกษตรศาสตร 

1.1.3 ความปลอดภัยทางอาหาร 

1.1.4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1.5 สัตวศาสตร 

1.1.6 เทคโนโลยีการเกษตร 

1.1.7 เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 

14 

33 

17 

37 

43 

- 

2 

 

 

11 

30 

16 

42 

34 

- 

งดรับ 

 

 

10 

23 

1 

25 

21 

- 

งดรับ 

 

 

7 

19 

7 

28 

26 

3 

งดรับ 

 

 

13 

42 

24 

59 

52 

17 

ปด 

1.2 หลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา 

1.2.1 วท.บ.(สัตวศาสตร) และบธ.บ.(การ

จัดการธุรกิจ) 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

14 
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รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

1.3 หลักสูตรตรีควบโท 

1.3.1 วท.บ.(การประมง)  และบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

1.3.2 วทบ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) และ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

1.4 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

1.4.1 วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

1.4.2 วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)  

1.4.3 วท.ม.(สัตวศาสตร) 

1.4.4 วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง)  

 

2 

9 

2 

- 

 

5 

7 

2 

- 

 

3 

6 

2 

- 

 

2 

9 

1 

1 

 

6 

6 

2 

2 

 

หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

1. หลักสูตรปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 1.1  สาขาวิชาการประมง 

  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) 

 :  Bachelor of Science (Fisheries) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (การประมง) 

  :  B.Sc. (Fisheries) 

  

 1.2  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร) 

 :  Bachelor of Science (Agriculture) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

   :  B.Sc. (Agriculture)  

 

 1.3  สาขาความปลอดภัยทางอาหาร  

  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

 :  Bachelor of Science (Food Safety) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

   :  B.Sc. (Food Safety)  
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1.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 :  Bachelor of Science (Biotechnology) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

   :  B.Sc. (Biotechnology)  

 

 1.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

 :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

   :  B.Sc. (Food Science and Technology) 

 

 

 1.6  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

 :  Bachelor of Science (Animal Science) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (สัตวศาสตร) 

   :  B.Sc. (Animal Science) 

  

1.7  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  ชื่อเต็ม :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 

 :  Bachelor of Technology (Agricultural Technology) 

 ชื่อยอ  :  ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

   :  B.Tech. (Agricultural Technology) 

  

2. หลักสูตรปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 :  Master of Science (Biotechnology) 

 ชื่อยอ  :  วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

   :  M.Sc. (Biotechnology)  

  

 2.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร 

  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเกษตร) 
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 :  Master of Science (Agricultural Science) 

 ชื่อยอ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร) 

   :  M.Sc. (Agricultural Science) 

 

 2.3  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร) 

   :  Master of Science (Animal Science) 

  ชื่อยอ  :  วท.ม. (สัตวศาสตร) 

   :  M.Sc. (Animal Science) 

2.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

  ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 

   :  Master of Science (Fisheries Technology and Innovation) 

  ชื่อยอ  :  วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 

   :  M.Sc. (Fisheries Technology and Innovation) 
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การดำเนินงานวิจัยในปงบประมาณ 2564 

คณาจารยของคณะเกษตรศาสตรฯ มีความพรอมและมีศักยภาพดานการวิจัยสูงเนื่องจากสามารถ

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกไดเปนประจำทุกป โดยในปงบประมาณ 2564 

คณะเกษตรศาสตรฯ ซึ่งจัดอยูในคณะกลุม ข และ ค2 ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น 

ไดรับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแกสังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ไดจำนวนเทากับ 10,137,800 บาท ถือวาเปนแนวโนมของผลการดำเนินงานท่ีดีมาก และโดดเดนเปนที่

ยอมรับทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะเกษตรศาสตรฯ จะไดวางแผนกลยุทธหรือนโยบายสนับสนุนใหมีการ

ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอไปเพ่ือยกระดับคุณภาพของงานวิจัยของคณะ

เกษตรศาสตรฯ ใหสูงขึ้นตอไป 

 

ตารางที่ 21 โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุน ปงบประมาณ 2564 

โครงการ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน / บาท 

โครงการวิจัยแหลงทุนภายใน 10 1,720,000 

โครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก 19 23,163,088 

โครงการบริการวิชาการภายใน -  -  

โครงการบริการวิชาการภายนอก 4 4,200,000 

รวม 29,083,088 

 

ตารางที่ 22 โครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร   ป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

แหลงทุนภายใน 

1. จำนวนงานวิจัย 

2. จำนวนงบประมาณ 

 

31 โครงการ 

10,462,500 

 

13 โครงการ 

4,246,900 

 

26 โครงการ 

8,774,700 

 

1 โครงการ 

300,000 

 

10 โครงการ 

1,720,000 

แหลงทุนภายนอก 

1. จำนวนงานวิจัย 

2 . แหล งงบประมาณ ที่

ไดรับ 

 

3. จำนวนงบประมาณ 

 

9 โครงการ 

พวอ., สวก

,สกอ,Innvation 

Hub ม.เกษตร, 

6,227,928 

 

18 โครงการ 

 

 

 

17,759,721 

 

15 โครงการ 

วช, สวก ,

สวทช 

 

12,400,276 

 

7 โครงการ 

สวก. บพท.

,วช,สป.อว. 

 

11,133,734 

 

19 โครงการ 

วช. ,สวก. 

 

 

23,163,088 
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ตารางที่ 23 โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับการจัดสรร   ป 2560-2564 

รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการบริการวิชาการ 

แหลงทุนภายใน 

1. จำนวนโครงการ 

2. จำนวนงบประมาณ 

 

 

 

1 โครงการ 

170,000 

 

 

 

1 โครงการ 

170,000 

 

 

 

1 โครงการ 

72,000 

 

 

  

 

 

12 โครงการ 

2,890,000 

 

 

 

- 

 

 

 

แหลงทุนภายนอก 

1. จำนวนโครงการ 

2 . แหล งงบประมาณ ที่

ไดรับ 

3. จำนวนงบประมาณ 

   

1 โครงการ 

กระทรวง

วฒันธรรม 

1,000,000 

  

4 โครงการ 

1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัย 

4,200,000 

โ ค ร ง ก า ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

แหลงทุนภายใน 

1. จำนวนโครงการ 

2. จำนวนงบประมาณ 

 

 

 

3 โครงการ 

210,000 

 

 

 

2 โครงการ 

135,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ตารางที่ 24 โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ  2564 (แหลงทุนภายใน) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 นวัตกรรมการผลิตไซเดอรลิ้นจี่ชนิดมีแกสโดยใชหัวเชื้อ

ยีสต Non-Saccharomyces 

นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท 140,000 

2 ผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนตรวมกับแคลเซียมคลอไรด

ตอการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวและยืดอายุการ

เก็บรักษาสตรอเบอรรี่ 

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษพล 140,000 

3 ผลของการเสริมกากเมล็ดงามอนในอาหารตออัตราการ

เจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุมกัน ชนิดและ

ปริมาณกรดไขมันในปลานิล 

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร 140,000 

4 คุณคาทางโภชนาการ สารตานอนุมูลอิสระ และ

คุณสมบัติในการเปนสารพรีไบโอติกของเห็ดเผาะที่ผาน

การปรุงอาหารโดยวิธีตาง ๆ 

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร 140,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

5 การปรับปรุงพันธุขาวเหนียวหอมสีดาที่มีโภชนาการสูง 

โดยใชวิธีการผสมกลับรวมกับการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ

ชวยในการคัดเลือก (ปที่ 2): การศกึษาพันธุและการ

คัดเลือกสายพันธุบริสุทธิ์ของขาวเหนียวหอมสีดาที่

พัฒนาพันธุมาจากขาวไรซเบอรรี่ 

ผศ.ดร.ไวพจน กันจู 140,000 

6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงกบนาดวยหนอนแมลงวัน

ลาย 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม 140,000 

7 การผลิตเกสรเทียมจากโปรตีนท่ีไดจากการหมักวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตผึ้งโพรงไทย 

ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ 130,000 

8 การผลิตขิงปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวกนกอร ศรมีวง 150,000 

9 

 

การจัดตั้งหนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ (Unit of 

Excellence) ดานการประเมินความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของสัตวน้ำ, สัตวสะเทินบกและ

สัตวเลื้อยคลานของประเทศไทย UoE64003 

รศ.ดร.ฉตัรมงคล สุวรรณภูม ิ 300,000 

10 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ ดาน การ

ผลิตและการแปรรูปปศุสัตว FF64-UoE010 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา 300,000 

 รวม  1,720,000 

 

ตารางที่ 25 โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ  2564 (แหลงทุนภายนอก) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 การถายทอดองคความรูจากการวิจัยเพ่ือยกระดับ

ผลผลิตกระบือไทยอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา 700,000 

2 การใชอาหารจากการหมักผลพลอยไดจากวัสดุ

การเกษตรเพ่ือผลิตไกไขภายใตโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในจังหวัด

เชียงราย พะเยา และแมฮองสอน 

ดร.รวิสรา รื่นไวย 700,000 

3 การคัดเลือกพันธุไผทนแลงเพ่ือเปนพืชทดแทนบนพ้ืนที่

ภูเขาหัวโลนจัหวัดพะเยา 

รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 2,838,080 

4 การเก็บรวบรวมฐานขอมูลและการใชประโยชนจาก

จิ้งหรีดเพ่ือเพิ่มมูลคาและพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหาร

โปรตีนแหงอนาคต 

ดร.ไผแดง ขวัญใจ 900,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

5 การพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 

2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และลำปาง (ระยะที่ 2,

ปที่ 1) 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สนิคางาม 2,637,708 

6 การสรางคณุคาดวยการพัฒนาสารสกัดเชิงหนาที่จาก

เศษเหลือทิ้งของสับปะรดภูแลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพที่ยั่งยืน 

ดร.รวิสรา รื่นไวย 500,000 

7 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากมะเขือมวงตกเกรด เพื่อ

เพ่ิมมูลคาใหมีศกัยภาพเชิงพาณิชย 

ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร 1,440,000 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมองุนชนิดไมเติมน้ำตาลและ

ไขมันต่ำและการพัฒนาผลิตภัณฑกรวยไอศกรีม

ปราศจากกลูเตนเสริมเสนใยอาหารจากกากองุน 

ดร.ยุพารัตน โพธิเศษ 700,000 

9 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มผงดอกบัวหลวงชง

สำเร็จรูป 

ดร.ยุพารัตน โพธเิศษ 480,000 

10 เทคโนโลยีการผลิตเสนใยอาหารผง ดร.รวิสรา รื่นไวย 250,000 

11 การพัฒนาเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา สู

การสรางชุมชนนวัตกรรม ปที่ 2 

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ 5,000,000 

12 การถายทอดองคความรูระบบการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรจังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ 550,000 

13 การถายทอดองคความรูระบบการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรจังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา 550,000 

14 นวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่เสริมโอเมกา-3 เพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถชุมชนตำบลบานเหลา อำเภอ

แมใจ จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ 240,000 

15 โครงการพัฒนาศูนยเครื่องมือกลางเพ่ือนวัตกรรม

งานวิจัยและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา

เกษตรในเขตลานนาตะวันออก FF64-RIB015 

รศดร.สุภัค มหัทธนพรรค 2,310,000 

16 การไดรับโคของตนขาวลำพูน (Bos indicus) เซลลตน

กำเนิดจากตัวออนเพ่ือการอนุรักษสายพันธุและศึกษา

ความไวตอความรอนของตัวออนกอน/หลังฝงตัวใน

ประเทศไทย R63090 

ผศ.ดร.พยุงศกัดิ์ อินตะวิชา 1,500,000 

17 หมูบานโคเนื้อหนองสระ เพ่ือบริหารจัดการอาหารจาก ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ 228,900 



-41- 

 

รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

วัสดุเกษตรในทองถ่ินและพัฒนาเขาสูมาตรฐานการ

จัดการฟารมที่ดี (Good Farm Management) ปที่ 1 

18 การพัฒนาพันธุขาวเหนียวนาชลประทานโดยใช

เครื่องหมายดเีอ็นเอชวยในการคัดเลือก (ปท่ี3) : การ

ประเมินผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของสายพันธุขาว

เหนียวพันธุสันปาตอง 1 

ผศ.ดร.ไวพจน กันจู 1,546,000 

19 การศกึษาประสิทธิภาพการใชโดรนการเกษตรตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ 

ดร.บุญรวม คิดคา 92,400 

 รวม  23,163,088 

 

ตารางที่ 26 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ที่ไดรับงบสนับสนุนปงบประมาณ  2564  (แหลงทุน

ภายนอก) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการถายทอดองความรูระบบการผลิตเกษตรตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางตนแบบทาง

การเกษตรใหกับประชาชน 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม 200,000 

2 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย สรางรายไดใหมั่นคงของ

ชุมชน ตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา 800,000 

3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดวยดวยการเกษตรกรรมยั่งยืน

และพัฒนาอาชีพเพ่ือความเข็มแข็งของชุมชน 

ผศ.ดร.วพิรพรรณ เนื่องเม็ก 2,400,000 

4 พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือความเขมแข็ง

ของชุมชนตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ดร.บุญรวม คิดคา 800,000 

รวม 4,200,000 
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ดานบริการวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตรฯ มีการวางพันธกิจดานการบริการวิชาการ คือ มุงเนนการใหบริการวิชาการในหลาย

รูปแบบที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและประชาคมอาเซียนรวมทั้งการสรางความรวมมือกับชุมชน 

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หนวยฝกอบรมวิชาชีพและบริการ

นานาชาติดานเกษตรและอาหาร และศูนยวิชาการและฝกอบรมยางพาราภาคเหนือ เปนการบริการฝกอบรมและ

ใหบริการ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานบริการวิชาการของคณะฯ รวมถึงการขออนุมัติการจัดตั้งศูนยฯจาก

สภามหาวิทยาลัย และจัดทำระเบียบของแตละศูนย รวมถึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย 

นอกจากนี้ยังสอดรับกับนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยไดรับผิดชอบในพ้ืนที่อำเภอแมใจ 

โดยไดมีสวนเขาไปบริการวิชาการและไดโจทยวิจัยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ ดานขาว และกระบือ และในพ้ืนที่อำเภอดอก

คำใต   

นอกจากนี้ไดมีเครือขายทั้งในภาครัฐและเอกชนหรือเกษตรกร ในการประสานความรวมมือดานบริการวิชา

กการอยางมีสวนรวมกัน เชน ทางคณะฯ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ไดบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยและ

บริการวิชาการดานปศุสัตว ระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา และกรมปศุสัตว  

ดานทำนุ 

 

ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำหนดไวในแผนกลยุทธประจำปของคณะเกษตรศาสตร

และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ดาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย และประเพณีตางๆ ที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งในปจจุบันใกลที่

จะสูญหายไปจากสังคมไทย เชน การลงแขกดำนา เก่ียวขาว และการสูขวัญควาย ซึ่งประเพณีเหลานี้มักจะถูกลืม

เลือนและหาชมไดยาก การรื้อฟนประเพณีเหลานี้ขึ้นมาจัดรวมกับชุมชนอีกครั้ง จะทำใหเยาวชน และนิสิตรุนใหม 

ไดรูจักและซึมซับเอาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามท่ีเก่ียวของกับการเกษตรไว 

นโยบายดานการสงเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 

1. สงเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย สรางความเปนเอกลักษณของคณะ

เกษตรศาสตรฯ และสอดคลองกับอัตลักษณนิสิตของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. กำหนดไวในแผนกลยุทธประจำปของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. สงเสริมใหนิสิตและบุคลากรสรางความสัมพันธอันดีของสมาชิกในองคกร และ/หรือกับชุมชนภายนอก

สถาบันอีกดวย  

4. มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ หรืองานวิจัย หรือกิจกรรมของนิสิต  

5. การดำเนินโครงการจะดำเนินตามวงจร PDCA มีการแตงตั้งคณะทำงาน และมีการเผยแพรกิจกรรมดาน

ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณะชน 
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วันที่  8-9 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  นำโดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล          

ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ และ คณะทำงาน เขาลงพ้ืนที่ดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการดานการใชเศษสับปะรดภูแล

เปนอาหารโคขุน รวมกับ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย 
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 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวิชาการ " ทักษะ

การพูดและการนำเสนองาน " ณ อุทยานวิทยาศาสตร ม.พะเยา วิทยากรโดย คุณเปรมดา ทิพยเดโช โดยโครงการนี้ 

เปนโครงการบริการวิชาการภายใตคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการ UP 

Skill & Re Skill ทักษะของผูนำเสนอและหลักการนำเสนอ  
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 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการ 1 คณะ 1 Signature " การพัฒนาแหลงการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา ดวยมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนของเกษตรกร " ณ ชุมชนลิ้นจี่คุณภาพหวยปากลวย อ.แมใจ      

จ.พะเยา นำโดยรองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกร ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก, ผศ.ดร.วาสนา พิทักษพล 

ดร.บุญรวม คิดคา และเจาหนาที่ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกลาว 
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วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมเสวนากลุมอาชีพเกษตรกร

ปลูกขาวโพดในพ้ืนที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ องคการบริหารสวนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นำโดย

คณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม เขารวมเสวนาและเปนวิทยากรบรรยาย 



-48- 

 

รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 

 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.วัชระ แลนอย      

รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต นำนิสิตลงพ้ืนที่ บานปางปูเลาะ ตำบลศรีถอย อำเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดำเนินโครงการยุวชนอาสา โครงการการพัฒนาสินคาชุมชนดานการเกษตรและการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

อำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
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 วนัที่ 23 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวิชาการหัวขอเรื่อง 

“การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับอยางงาย” ณ ตึกคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยากรโดย 

คุณอรรถพล ตลึงจิตร ประธานวิสาหกิจชุมชนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครบวงจรจังหวัดเชียงราย เจาของ

ธุรกิจ Growth Up Laboratory 
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 วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ควาเหรียญทองโครงการ 1 คณะ 1 

ชุมชนนวัตกรรม " พัฒนาแหลงการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา ดวยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี

เพ่ือการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนของเกษตรกร " 
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 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ออกพื้นที่ติดตั้งบอแกชชีวภาพ เพื่อ

ลดคาใชจายดานครัวเรือน ณ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 



-52- 

 

รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวิชาการ " 

เทคนิคการผสมเทียมและการเหนี่ยวนำการเปนสัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในโค กระบือ " ณ คณะเกษตรศาสตรฯ 

และพื้นที่เลี้ยงโค กระบือ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา วิทยากรโดยคุณศักดิ์ชัย เครือสาร นักวิทยาศาสตร สาขา

สัตวศาสตร  
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 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ออกพ้ืนที่บริการวิชาการ

เก่ียวกับธุรกิจโคเนื้อ และกระบือ นำโดยผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา ผูชายคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม พรอมดวย 

นายชยุต ดงคปาลีธรรม อดีตผูอำนวยการศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวพะเยา พ.อ.สมาน คำนอย ประธานเครือขาย

พะเยาบีฟ พรอมกับเชื่อมโยงการตลาดเนื้อโคของจังหวัดพะเยากับจังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.ปาชาง   

อ.เวียงหนองลอง จ.ลำพูน เขารวมโครงการ 30 คน 
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 วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป

และเพ่ิมมูลคาขาว กลวย และมะเขือเทศ ณ ศูนยเรียนรูสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

เกษตรศาสตรฯ วิทยากรโดย ดร.รณกร สรอยนาค และ อ.เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท อาจารยประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พรอมคณะ เปนวิทยากรในการจัดอบรม 
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วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการอบรม 

“การถายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการวินิจฉัยโรคปลานิลเบื้องตน เพื่อการปองกันโรคในปลานิล” ครั้งท่ี 1 นำโดย   

ดร.กรทิพย กันนิการ หัวหนาโครงการ รวมกับ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร 

และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพนัธุ (อาจารยประจำสาขาวิชาการประมง) จัดโครงการอบรมใหความรูแกเกษตรกรกลุม

ผูเลี้ยงปลานิลในเขตพ้ืนท่ี จ.พะเยา และพื้นที่ใกลเคยีง 
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 วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดการอบรม "การใชงานแอปพลิเคชัน

การจัดการฟารมและการใหอาหารโคเนื้อ" ณ ICT1103 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดวยความรวมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
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 วันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวิชาการ "การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ" วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทยพืชผล นอยนาฝาย ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย, ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะ

วิชา ผูชวยคณบดีฝายนวัตกรรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา, นายรณกร 

ชวยรอด หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว และนายกิตติ ชัยดรุณ, นายอำเภอพาน นายชิงชัย      

จินะพรมปศุสัตวอำเภอพาน พรอมดวย ประมงอำเภอพาน,เกษตรอำเภอพาน,พัฒนาการอำเภอพาน,อบต.มวงคำ 

และภาคีเครือขาย เชนศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมเปนเกียรติรับการตรวจประเมิน

หมูบาน/กลุม ธคก . ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเดน

ระดับเขต 5 ประจำป 2564 
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วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ติดตามการดำเนินงานโครงการ

บริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)”       

นำโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก และ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา พิทักษพล ลงพ้ืนที่ในพ้ืนท่ีตำบลศรีถอย อำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
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 วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการ "U2T Covid-

19 week" ณ บานถ้ำ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 
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คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการ 2UT เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงเพ่ือยกระดับราย

ชุมชน ตำบลบานถ้ำ อ. ดอกคำใต จ.พะเยา 
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 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ออกพ้ืนที่บริการวิชาการดานการผลิต

โคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร ณ สหกรณโคขุนดอกคำใต ต.บานถ้ำ อ.ดอกคำใต จ.พะเยา ไดรับสนับสนุนทุน จาก

กระทรวง อว. ภายใตโครงการ U2T  
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 วันที่ 2 ก.ค. 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาตอยอดอาชีพ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับสำนักงานคมุประพฤติจังหวดัพะเยา ภายใตโครงการสรางเสริมอาชีพของผูกระทำ

ผิดสูตลาดแรงงานและการมีงานทำที่มั่นคง 
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 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวชิาการ "การใช

นวัตกรรมในการทำการเกษตรแบบแมนยำ และเกษตรปราณีต" ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวิชาการ "แปรรูป

ผลิตภัณฑจากจิ้งหรีด กลุมเกษตรกรเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีด ต.บานถ้ำ" โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ (U2T) ณ ศูนยประชาคมหมูบาน หมูที่ 12 ต.บานถ้ำ อ.ดอกคำใต จ.พะเยา 
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 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)" หัวขอ การพัฒนาระบบการผลิตผักอินทรียและการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียวผักอินทรีย กระบวนการเตรียมดิน การทำปุยหมัก การเพาะกลา การปลูกและการจัดการ

หลังการเก็บเก่ียวและการวางแผนการตลาดณ ตำบลบานเหลา อำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
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 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พะเยา และคณะเกษตรศาสตรฯ จัดอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิท น้ำแร

ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ณ หองประชุม ชั้น 1 โรงแรมพีเอ็มเพลส จังหวัดพะเยา 
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 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับกองอำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "การสานเสวนาสงเสริมการมีสวนรวมและปรึกษาหารือ กลุมอาชีพ

เกษตรกร" ณ เทศบาลตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 
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 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมกิจกรรม "สงเสริมมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ บานไรสองนาง 300 ต.บานถ้ำ           

อ.ดอกคำใต อ.เมือง จ.พะเยา 
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     ในวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมดาน

การเกษตรและอาหาร จากชุมชนสูพ้ืนที่การเรียนรูของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสำรวจโบราณสถานเตาเผาเวียงบัว 

อำเภอเมือง ตำบลแมกา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เปนการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมดานการเกษตรและอาหารของจังหวัด

พะเยา ใหเปนท่ีรูจักและใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรม UP Thainess 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในปการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุม

งานประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เปนการสรางความรูความเขาใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การนำเกณฑ EdPEx ไปสู

การประยุกตใชในการดำเนินงานของหนวยงาน นำไปสูการพัฒนากระบวนการทำงานของหนวยงานใหกอเกิด

ผลลัพธที่ดีข้ึนตามเปาหมาย วัตถุประสงค ที่กำหนดไว รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอยอดในการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศกึษาตอไป 
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คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน

ระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2564 โดยมีรองคณบดีฝาย

วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กลาวตอนรับคณะกรรมการที่เขารวมใน

การประเมินครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยน และนำขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 

ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รองรับการผลิตบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตรฯ ใหมีคุณภาพออกสูตลาดแรงงาน กอ

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ ใหกับนิสิต ผูปกครอง ผูประกอบการ ผูที่สนใจ และ

บุคคลภายนอก ตอไป 
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 นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ นำเสนอแผนธุรกิจ 

ควาทุนสนับสนุนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ จำนวน 100,000 บาท 
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 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชระ แลนอย ที่ไดรับรางวัลอาจารยตนแบบผูผานการประเมิน ระดับ

อาจารยมืออาชีพ ประจำป พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกร

ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) รวมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  
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รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบรางวัลผลการประเมิน UP 

ITA ระดับหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ B ใหกับ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกร รับมอบรางวัล 
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ขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ (นักวิจัยท่ีไดรับทุน Unit 

of Excellence ตอเนื่อง ป 2564) 
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ขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ แลนอย (ไดรับคัดเลือกเปนคณาจารยนิเทศสหกิจ

ศึกษาดีเดน 2564) 
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 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ ไดรับการคัดเลือกอันดับ 1 POPPULAR VOTE ภาคเหนือ 

ในการอภิปราย Show & Share success คลินิกเทคโนโลยีสูชุมชน  " การสรางเครือขายเกษตรกรผูผลิตลิ้นจี่แมใจ 

เพ่ือพัฒนาผลผลิต ลิ้นจี่ พรีเมี่ยมและสินคาที่เปนอัตลักษณของจังหวัดพะเยา " 
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 วันที่ 14 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา ใหเกียรติเปนผูประกาศผลรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู (Learning Space มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำป 2564 ซึ่งรางวัลที่มอบใหทุกทีมที่เขารวมกิจกรรมเปนโลพรอมเงินรางวลัทัง้หมด 4 ระดับ คือ ระดับ 

Bronze ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum โดยคณะเกษตรศาสตรฯ ควารางวัลระดับ Gold พรอม

เงินรางวัล 30,000 บาท 
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 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย

คณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม พรอมบุคลากรใหการตอนรับคณะฯ ดังกลาว ไดรับเกียรติจากทานอธิการบดี    

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เขารวมประชุมและตอนรับคณะฯ โดยคณะศึกษาดูงานมีผูเขารวมดังนี้ ที่ปรึกษากองงาน

ในพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายติรวัตน     

สุจริตกุล, นายทหารราชองรักษพิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พลเอกสุทัศน จารุมณี, หัวหนาโครงการ      

อ.ไพศาล จั่วทอง, ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง เลขานุการโครงการ, นางสาวลักษณสุดา สุวรรณมาลิก ประธานศูนยภูดอย 

และนางอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก รองประธานศูนยภูดอย ทั้งนี้เปนการดำเนินโครงการรณรงคนอมนำแนวพระราช

ดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาประพฤติเปนวัตรปฏิบัติ     

เพ่ือนำมาปรับใชกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการในคณะตอไป 
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก

โรงเรียนผดุงราษฎร จ.พิษณุโลก ณ ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย        

ผูชวยคณบดีฝายภูมิทัศนและบริหารจัดการฟารม ผศ.ดร.ไวพจน กันจู พรอมบุคลากร ใหการตอนรับคณะฯ ดังกลาว 

โดยโรงเรียนผดุงราษฎร ดำเนินจัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรูนอกสถานที่  นอมนำแนวพระราชดำริ         

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 นำไปพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน ประกอบ

ไปดวยคณะครู จำนวน 10 ทาน เขาศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมจัดบูทประชาสัมพันธ

หลักสูตรฯ เตรียมความพรอมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมอนุสรณ 100 ป โรงเรียนเชียงราย

วิทยาคม นำโดยรองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลนอย, ประธานหลักสูตรการประมง 

ดร.กรทิพย กันนิการ พรอมบุคลากร เขารวมดังกลาวฯ ทั้งนี้เปนการประชาสัมพันธโครงการรับตรงท่ีกำลังเปดรับ

สมัครในขณะนี้  พรอมแนะแนวการศึกษาตอ ประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ของคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม 'ศษิยเกาเลาเรื่อง' ในหัวขอ 

" ทักษะสำคัญสำหรับผูประการธุรกิจเกษตรและอาหาร " โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยกมลพงศ รัตนสงวนวงศ 

อาจารยประจำสาขาการตลาด คุณศิริลักณ แคนอย ผูจัดการ หจก.V Fresh Organic Food คุณมงคล คงสุข 

อุทยานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีคณาจารยและนิสิตจากคณะ

เกษตรศาสตรฯ เขารวม รับฟง แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง และเปนการ

สรางแรงบันดาลใจในการเปนผูประการทางดานธุรกิจเกษตรและอาหาร ใหกับนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ 
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วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ " นักวิจัยพบ

แหลงทุน สวก." ณ หองประชุม AGR 1101 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา นำโดยผูชวยคณบดีฝายนวัตกรรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา       

กลาวเปดโครงการดังกลาวฯ ไดรับเกียรติวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและนักวิเคราะห จาก สวก. เขารวมประเมิน

และพัฒนาโครงการวิจัย 
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 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ลงสำรวจพ้ืนที่ศูนยการเรียนรูตำรวจ

ตระเวนชายแดนบานหวยลู จ.นาน 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน

หัวขอ เรียนรูจักธุรกิจ Start UP และ เทคนิคการนำเสนองาน Pitching อยางมีประสิทธิภาพ การกำหนดเปาหมาย

และวัตถุประสงคในการนำเสนอ กระบวนการนำเสนอยางมีขั้นตอน เขาใจงาย เทคนิคการสรางความมั่นใจในการ

นำเสนอ 
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 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "Paper Camp 

และการเขียนตำรา หนังสือ" วิทยากรโดยศาสตราจารย ดร.อลงกลด แทนออมทอง โดยโครงการนี้เปนการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยดานการเกษตรตลอดหวงโซการผลิตคุณภาพ 

เพ่ือสอดคลองกับ Super KPI ที่คณะฯ ตองมีผลงานการตีพิมพระดับนานาชาติปละ 20 เรื่อง และสนองตอความ

ตองการของชุมชน สังคม และตอภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม เพ่ือยกระดับรายไดคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
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 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมโครงการ " การสงเสริมการ   

ไถกลบและการผลิตปุยอินทรียเพ่ือปองกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ " ณ บานตุมเหนือ ตำบล    

ทาจำป อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม, รองคณบดี, คณาจารยและนิสิตเขา

รวมโครงการดังกลาวฯ โดยภายในงานไดรับเกียรติจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รอยเอก

ธรรมนัส พรหมเผา เปนประธานในพิธ ี

 



-93- 

 

รายงานประจำป ี2564  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ รับการตรวจประเมินและรับรอง

หองปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1 ณ ศูนยฝกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดานเกษตร

และอาหาร คณะเกษตรศาสตรฯ นำโดยผูชวยคณบดีฝายนวัตกรรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อินตะวิชา พรอมบุคลากรเจาหนาที่ ใหการตอนรับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิผูตรวจประเมินดานความปลอดภัย

ในหองปฏิบัติการ จากศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (COSHEM) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามเลขานุการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 

(ESPRel) ตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมใหความรูนิสิต เรื่อง  

“การสราง Branding ใหกับสินคาและบริการ กรณีศึกษา สินคาและบริการทางการเกษตรและอาหาร”              

ณ หอง ICT1102 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรโดย คุณศรัณย เหมะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตคณะเกษตรศาสตร ที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูในดานตางๆ เชน การออกแบบโลโก การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ เทคนิคการสื่อสารมูลคาของสินคาทางการเกษตรและอาหาร ผานตราสัญลักษณ 
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วันที่  24 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  เขารวมงาน "วันดินโลก"                

ณ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม, รองคณบดีฝาย

ยุทธศาสตรและบริหารองคกร ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก, คณาจารย, บุคลากร และนิสิตเขารวมงานดังกลาว 
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วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ตอนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร 

ราชองครักษในพระองค พรอมคณะฯ ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม 

รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกร ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก พรอมบุคลากร ใหการตอนรับ 
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 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "การจัดทำแผนธุรกิจ

เกษตรและอาหาร" ผาน ZOOM Meeting วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ ชุมยิ้ม (ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.) เปนโครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดาน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 
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 วันท่ี 29 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา" วิทยากรโดย นายแพทยพายุพล ศรีอภัย ณ ไรภูกลองฮิลล จังหวัดพะเยา    

โดยเปนการบรรยายในหัวขอตาง ๆ ซึ่งไดแก การตื่นตัวและตระหนัก (Awake & Aware), การตระหนักรูอารมณ

ตนเอง (Self emotion awareness), การเห็นคาคุณคาตนเอง (Self esteem), การจัดการความเครียด (Stress 

management), ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ (Compassion), การฟงอยางลึกซึ่ง (Deep listening) ทั้งนี้

นอกจากเพ่ือเปนการสงเสริมการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพแลว ยังสามารถชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ของคณะเกษตรศาสตรฯ 
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ตอนรับกำลังพลศึกษาดูงาน      

กรมทหารราบที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
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คณะผูจัดทำรายงานประจำปงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ   ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริหารองคกร   ท่ีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ปรึกษา 

4. รองคณบดีฝายนวัตกรรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  ที่ปรึกษา 

5. ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต   ที่ปรกึษา 

6. ผูชวยคณบดีฝายภูมิทัศนและบริหารจัดการฟารม   ที่ปรึกษา 

7. นางจุฑามาศ   ทินกรวงศ     ประธานกรรมการ 

8. นางกรวิกา ดวงปญญารัตน     กรรมการ 

9. นางสาวเสาวนีย จอมสวาง     กรรมการ 

10. นาวสาวณัฐธดา  ขัตธ ิ      กรรมการ 

11. นายกิตติธัช    ตุยคำ      กรรมการ 

12. นางสุรีนาถ ครองสุข      กรรมการ 

13. นางสาวหนึ่งฤทัย ปญญาลึก     กรรมการ 

14. นายจักรพงศ ธุระพอคา     กรรมการ 
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