
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

27 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 9.40 ห้องประชุม 

 

- เข้าไหว้พระประจ ามหาวิทยาลยั และถ่ายรูปร่วมกนั  

- เข้าดูงานของนกัเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัพะเยา โดยแสดงงานทางด้าน IoT ในการน าเซ็นเซอร์ Soil Moisture 

and Humidity sensors โดยใช้ Arduino meka เป็นบอร์ด เพื่อการพฒันาสู ่Smart farm และการเพาะปลกูข้าว เพื่อการ

คดัสรรพนัธ์เพื่อการสง่ออก  

- ห้องประชุม ดร.กัลยา จ าปาทอง รองคณดบีผ่านบริหาร เป็นประธานในการต้อนรับ และรับชมวีดีโอน าเสนอมหาวิทยาลยั 

จากนัน้มีการน าเสนอ 

- นโยบายของมหาวิทยาลยั โดยคณะจะได้รับงบประมาณ 170,000 ต่อคณะ โดยเป็นจดุเร่ิมต้น แต่ถ้าต้องการงบประมาณที่

เพิ่มขึน้จะต้องออกไปของบประมาณจากด้านนอก 

- ก้าวแรกสู่ ชุมชน ดร.กัลยา จ าปาทอง จุดเร่ิมต้นมาจาก ปณิธาน: ปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 

                                                                                     ปรัชญา: วิทยาศาสตร์เพื่อความเข็มแข็งของชุมชน      

ลกูศิษย์ อ.ด้วง วารสารแม่โจ้ ดูเร่ืองเก่ียวกับ สีย้อม เร่ิมจากท าการส ารวจตัง้แต่ ปี  พ.ศ.2551 กลุ่มทอผ้าของชุมชน จังหวดั

พะเยา ความต้องการการฝึกอบรม ระยะเวลา สถานท่ี เพื่อส ารวจความต้องการท่ีแท้จริง พบวา่ กลุม่ทอผ้ามีความรู้เร่ืองการทอ

ผ้าอยูแ่ล้ว สว่นใหญ่เป็นสสีงัเคราะห์ แตปั่จจบุนั ให้ความส าคญักบัการย้อมสแีบบธรรมชาติ แตม่ีปัญหาเร่ืองความคงทนของสี

ย้อมผ้า และความหลากหลายของส ีต้องการ 8 เฉดสขีองสธีรรมชาติ การเด็ดสี 

- เร่ิมเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ เน้นไปที่ ติว้ขน ติว้ขาว ติว้แดง โดยเร่ิมขอทนุ วช . โดยได้ติว้ขน เฉดสีเขียว และสีไม่ตก โดย

การทดสอบในห้อง Lab และย้อมเพื่อให้สีคงทน ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทกุอยา่ง โดยร่วมกบั มช . จากนัน้เลือก กลุ่มบ้าน

หม้อโมเดล เพราะมีความต่อเนื่อง ผู้น าหมู่บ้าน นายกเข็มแข็งมาก มีความต้องการในด้านความรู้ จากนัน้ท าการส ารวจและ

ประเมินกิจกรรม 

- จากนัน้อยากได้เทคนิคการปลกูฝา้ยสี โดยท างานร่วมกบั อาจารย์สิริวฒัน์ โดยมี 3 เฉดสี สีน า้ตาล สีเขียว และสีขาว โดยท า

การลดลองปลกูในพืน้ท่ีพะเยา 

- ต้องการออกแบบผลติภณัฑ์ร่วมสมยั และต้องการอนรัุกษ์  

- ท าร่วมกบัชมุชน อบต.เขียนแผนร่วมกบัชมุชน  

- มีศนูย์การเรียนรู้ มีวิทยากรชมุชน 



- มีการท างานร่วมกับ นกัศึกษา โดยให้นกัศึกษา IS ลงส ารวจกับชุมชน มีการบูรณาการเก่ียวกับการเรียนการสอน จะท าสี

คงทนได้อยา่งไร มีการวิจยั 

- การย้อมจะต้องท า Scale ใหญ่ พืชตวันีจ้ะใข้น า้ก่ีลิตร ก่ีบวก โดยเกณฑ์ของสีย้อมของสีธรรมชาติ คือ 0.2 โดยลดการใช้

สารเคมี เช่น การใช้สารฟอกขาว เช่น การใช้สบูล่าย โซเดียมใบคาร์บอเนต โดยใช้ Mordancy ที่เป็นธรรมชาติมากขึน้ 

- สีน า้ตาลประสบผลส าเร็จอย่างมาก แต่สีเขียว อตัราการเจริญเติยโต ประมาณ 20% เพื่อท าการปรับปรุงพนัธ์ แต่สีน า้ตาล

เป็นท่ีพอใจของตลาดมาก 

- ท าลายใหม ่ใช้เทคนิคการ plot จดุ จากนัน้ได้ท าการออกแบบผลติพนัธ์ร่วมสมยั จากนัน้ได้ทนุเพื่อจดัท า packaging เพื่อท า

การออกแบบให้มีเอกลกัษณ์มากขึน้ โดยท าการออกแบบเป็นสญัลกัษณ์ของชมุชน บ้านทุง่มอก เป็นกลุม่ทอผ้าไทลือ้  

- สินค้ามีราคาแพง เพราะกระบวนการทอมีความซบัซ้อนมาก โดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติ มีการขยายลปู ปีที่ 1-2 (2558-

2559) โดยท าการขยายลกูขา่ยมีวิทยากร 

- มีการประเมินผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดขึน้ มีเครือขา่ย สงัคมมีความเข็มแข็ง ได้รับรางวลั ชดุขลยุของมหาวิทยาลยั ปัจจบุนั

ใช้ผ้าของกลุม่ที่ได้รับการพฒันา ปัจจบุนัเยาวชนที่ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัเร่ิมกลบัมาท างานในท้องถ่ิน 

- Success Key โจษย์วิจยัต้องสนองตอ่สงัคม อยา่งแท้จริง ทุง่มอกโมเดล Social - Engagement Thailand 

- นกัวิจยัจะต้องไมเ่ห็นแก่ตวั และตอบสนองความต้องการของชมุชนอยา่งแท้จริง  

(รศ.ดร.อรุณี น่าจะท าการรับผิดชอบได้ เพราะมีความเชี่ยวชาญและช านาญเช่นเดียวกัน) 

 

ต าบลจนุ เป็นเขตรับผิดชอบของคณะ เป็นการบริหารจดัการน า้โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน ปี พศ.2556 

- น า้ท าไมไม่พอ และมีการแย้งน า้ เพราะขาดระบบการบริหารจดัการ มีการใช้สถิติไปจบักระบวนการใช้น า้ เกิดการใช้น า้ที่มี

คณุภาพ มีการท างานร่วมกบัชมุชน มีการท าน า้ปะปา 

สาขาฟิสิกส์ มีการค านวณทอ่มีการสง่น า้ มีการวดัคณุภาพน า้ มีการจดัท าแผนท่ีทางภมูิศาสตร์ มีการพิจารณาการร่ัวไหลของ

น า้ มีการสร้าง Model ในการบริหารจดัการน า้ 7 วนั 7 ส ีเพื่อบริหารจดัการน า้ ให้เกิดความเหมาะสมตอ่การใช้งานของชมุชน 

โดยชลประธานมีสว่นร่วมและมีการให้ทนุ 5 ล้าน - ปฏิทินการสง่น า้, การบ ารุงรักษาอ้างเก็บน า้  

(ผศ.ดร.ฐปน คณบดีของเราน่าจะสามารถรับผิดชอบได้ แต่เพิ่มเติมการบ าบัดน า้เสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น า้ในระดับชุมชน) 

 



ต าบลจุน มีน า้แล้ว จะใช้น า้เป็นประโยชน์อย่างไร ใช้น า้ฝนเก็บในอ่าง จากนัน้จะท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้าน

การเกษตร  

- เร่ิมต้นจากการเอานกัวิจยัเคมีเข้าไปวิเคราะห์ดิน เพราะข้าวอินทรีย์ 105 มีผลท าให้ข้าวหอม เนื่องจากอิฐกลายเป็นดิน โดย

การวิเคราะห์จากนกัเคมี มีความรู้ทางด้านสิง่แวดล้อม เนื่องจากอากาศเย็น จากนกัฟิสกิส์ มาเคราะห์ในด้านสิง่แวดล้อม 

- จากนัน้ท าการวิเคราะห์ตลาด เพราะจะได้ผลผลิตประมาณ 20 ตนั จะท าอย่างไร ถึงจะปรับเปลี่ยนจากเคมีเป็นอินทรีย์ 2-3 

ปี โดยมหาวิทยาลยัช่วยเหลือ โดยการรับซือ้ก่อน โดยมหาวิทยาลยัช่วยบริหารจดัการ ซือ้กิโลละ 40 ปี มาใช้ในโรงเรียนสาธิต 

โดยกลุม่จะได้เงินประมาณ 2 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลยัจะรับได้ประมาณ 50 ตนั ปัญหาจะเพิ่มขึน้ ถ้ามีผลผลติเพิ่มขึน้จะท า

อยา่งไร มีกระบวนการหาตลาดเพิ่ม โดยพิจารณา E-Commerce ในการจดัจ าหนา่ยผา่นระบบ Online  

(อาจจะต้องพึ่งคณะบริหาร? แต่ปัจจุบันมีรองกิจการนักศึกษาฯ อ.ภาณุวัฒน์ สนใจในด้านการจัดท าฝ่ายระดับ
ชุมชน ซึ่งน่าจะเดินต่อได้) 

 

- อาจารย์ชัชวาล มีทีมทัง้หมด 14 คน อาจารย์สกุัญญาและอาจารย์ทิพวรรณ์ โดยชาวบ้านมีค าถาม ท าแล้วขายได้หรือไม่ 

นกัวิจยัสนใจให้เหตผุลวา่ ดี แต่ชาวบ้านต้องการขายให้ได้ เพื่อความอยู่รอด โดยอาศยัภาคเศรษฐศาสตร์ ช่วงแรกของนกัวิจยั

ใช้การก าจดัศตัรูพืช เช่น หอยเชอร่ี โดยนกัวิจยับรูณาการร่วมกบั วมว. โดยนกัเรียนได้ทุน 6 แสนบาทต่อปี โดยได้นกัเรียนมา 

60 คน ได้บรูณาการร่วมกบัคณะอื่นๆเช่น คณะแพทย์ คณะ ICT คณะวิทยาศาสตร์ โดยท าทกุอย่างให้สอดนโยบายชาติ และ 

SET ทัง้โลกตามหลกัการสหประชาชาติ กระบวนทศัน์ของโลก 17 ข้อ น า้นมข้าวนาโน ข้าวอินทรีย์รักษาโรคมะเร็ง  

- จลุนิทร์และการปรับปรุงพนัธ์?  

- เลีย้งผึง้ในแปลงอินทรีย์ ร่วมกบั อาจารย์โอปอ คณะวิทยาศาสตร์แมโ่จ้? คณะผลติ? ท าในสว่นของต าบลจนุ โดยเร่ิมจากบ้าน

พ่อหลวง มีสว่นผสมทางยา ชุมชนจะน าไปสูก่ารค้าขายได้ มีสว่นในการจดัการ การท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร ผึ่งไทย พ่อ

หลวงลอ่ผึง่มาเลีย้งเองได้ ไมต้่องซือ้จากที่อื่น 

- การจัดท าโรงเรือนอฉัริยะ โดยอาศยัองค์ความรู้ทางด้านเซ็นเซอร์ สนในเร่ือง แคนตาลปุและ วมว. นกัเรียน ไปเรียน แม่โจ้ 

คณะประมง กลบัไปเลีย้งกบ 

- ข้าวหอม นกยูง การอนุรักษ์นกยูง ลายนกยูงจะไปอยู่บนลายผ้า เปลี่ยนพลานซึ่งเป็นนกัล่า ให้เป็นนกัอนุรักษ์นกยูง โดย

สร้างอตัลกัษณ์ลงบนข้าว เป็น 7 วนั  

(ผศ.ดร.วราพร แสงทอง น่าจะมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าในด้านนีไ้ด้ แต่อาจจะต้องจัดทีมมาช่วยให้ท่านอาจารย์ 
เพราะท่านมีภาระกิจค่อนข้างมากอยู่แล้ว) 

 



การประกนัคณุภาพการศกึษา – ระดบัคณะใช้ CUPT QA, การบริหารจดัการ ต้องมีการพฒันา 100% เต็ม, หลกัสตูรใช้ AUN 

QA ในระดบัหลกัสตูรเน้น ภาษาองักฤษ, ELO และบริการวิชาการ เพราะเป็นวิสยัทศัน์ ในการจดัการหลกัสตูร โดยมี OBE การ

ปรับปรุงหลกัสตูรจะมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 การบริหารจดัการภายในคณะ คณะจดัสรร 10% เพื่อการบริหารจดัการวิจยัภายในคณะ เพื่อท าให้นกัวิจยัทกุคนได้ท าวิจัย 

โดยให้ทนุวิจยัส าหรับนกัศกึษาคนละ 1,000 บาท นกัศกึษามีการน าเสนอในระดบัชาติ มีเงินงบประมาณสนบัสนนุอีก หรือการ

ตีพิมพ์ การสนบัสนนุนกัวิชาการและนกัวทิยาศาสตร์ สนบัสนนุด้านการท างานและวิจยั ให้ทนุสนบัสนนุ 10,000 บาท โดยให้มี

การน าเสนอในงานน าเสนอของมหาวิทยาลยั ในสว่นของอาจารย์ โดยให้ทนุวิจยั 30,000 บาทตอ่ทนุ โดยมีเงินเพิ่มเติมในสว่น

ของการน าเสนอ กลุ่มถดัมาเป็นการต่อยอด กลุ่มสดุท้ายให้ 50,000 บาทต่อ 3-5 คน โดยจะต้องมีการขอทุนจากภายนอก

อย่างน้อย 3 แสนบาท ต่อมาจะปรับเป็น unit of excellence โดยมหาวิทยาลยัจะให้ทุนสนับสนุน 500,000 เพื่อบริหาร

จดัการ โดยต้องมีการขอทนุจากภายนอกตามเกณฑ์  โดยงบประมาณคณะตัง้ไว้ 300,000 บาท เฉพาะอาจารย์ โดยได้ KPI 

กลบัมาตามที่คณะก าหนด ส าหรับนกัศึกษาจะมีทนุให้โดยตัง้ไว้ประมาณ 400,000 บาท โดยมหาวิทยาลยัขอหกัจากนกัวิจยั 

10% โดยนกัวิจยัจะได้งบท่ีเหลอืจากที่หกัจากนกัวิจยัแล้ว (เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10% เหมือนกัน)  

จบักลุม่อาจารย์ท าธุรกิจ โดยท าตวัเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และท าการขายได้ด้วยหรือไม่ บางงานเป็นของชาวบ้านหรือไม่ 

อาจารย์ไม่ควรเอางานของชาวบ้านมาเป็นงานของตนเอง ต่อไป ชุมชนจะมีกฏหมายคุ้มครอง เป็นเขตอนรัุกษ์ GI การออกสู่

ชุมชนจะต้องได้ใจของชมุขนด้วย ปัญหาเช่น สินค้าในชมุชน มีกลไกของการตลาดเข้ามาควบคมุเช่น ราคาขายข้าวของชมุชน 

ก็แปรผนัไปตามตลาด ดงันัน้มหาวิทยาลยัจะต้องมีสว่นร่วมกบัหอการค้าของจงัหวดั เพื่อท าให้การปรับตวัทางด้านการตลาด 

จะต้องมีสว่นร่วมกบัการทอ่งเที่ยวทางด้านเกษตรอินทรีย์ 

การรับนกัศกึษา ปัญหาคือ Career path ไม่ชดัเจน แต่มีหลกัสตูรหนึง่ที่ยอดนกัศกึษาสงูเช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา นกัศกึษา

จบไปมีรายได้ดีมาก นกัศึกษาจบไปเป็น Trainer มีการจัดหลกัสตูรคู่ขนาน เรียนเคมีเรียนคู่ขนานกับหลกัสตูรครู ปัจจุบนั

หลกัสตูรพนัธ์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ยงัไม่มี แต่ของมหาวิทยาลยัมีการจดัท าหลกัสตูรแล้ว โดยมีการจดัการเรียนการสอน

ในรายวิชา GE มีของคณะเกษตร มีจ านวน 1 หลกัสตูร  

ELO บริการวิชาการ งบประมาณ 20% ส าหรับบริการวิชาการ งบก็ไม่เยอะมากแต่ท าไมนกัวิจยัมีไฟ ที่จะออกไปสูก่ารออกไป

บริการระดบัชุมชน บางทีต้องฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีศกัยภาพ เช่น นกัวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย ที่นีม้ีนกัเรียนที่เป็น วมว.เข้าร่วม มีทนุ

เข้าร่วม มีการจดั party ส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ เพื่อท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจของบคุลากร เจ้าหน้าที่ต้องท า R_o_R ทกุคน 

โดยเจ้าหน้ามีการของสทิธิบตัร โดยอาจารย์จะมีผลงานร่วมกบัอาจารย์  


