
ข้อมูลการพจิารณารางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) 

 

1. อาจารย์ที่มคีวามโดดเด่นในด้านการพัฒนาศักยภาพเชิงพาณชิย์ใหก้ับผลงานวิจัย ประเภทโครงการเส้นทาง

สู่นวัตวณิชย์(Research to Market:R2M)  

ผศ.ดร.ปยิชนน์  เกษสุวรรณ  จำนวน  1 ผลงาน หลักสูตรฟสิิกส ์

 

ลำดับที่ ชื่อเวทกีาร

แข่งขัน 

ชื่อผลงาน ได้รับรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดแสดง 

หรอืเข้าร่วมแข่งขัน 

1 StartUP Thailand 

league 2019 

ร่วมแสดงผลงาน Startup 

Demo Day 2019 ผลงาน 

“Check Dee เครื่องตรวจ

ความสุกผลไม้” 

สนับสนุนการพัฒนา

ต้นแบบรวม 50,000 บาท 

วันที่ 16–17 สิงหาคม 2562 

ณ  อาคาร 5 อิมแพ็คอารี

น่า เมอืงทองธานี อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

ดร.เรงิฤทัย  ศิริรักษ์ จำนวน 2 ผลงาน หลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

 

ลำดับที่ แหล่งทุน ชื่อโครงการ ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ  

1 ทุนสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา 

กล้วย และฟางข้าวสำหรับสินค้าลิน้จี่สด 

อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา 

ป้ายห้อยพวงลิ้นจ่ี

สด ขายในห้าง  

98,000 

2 ทุนสำนักงานการปฏิรูป

ที่ดนิจังหวัดพะเยา  

พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าวอินทรีย์ 

สำหรับข้าวสร้อยศรี 

บรรจุภัณฑ์ห่อข้าว

สร้อยศรี 

50,000  

 

2. อาจารย์ที่มคีวามโดดเด่นด้านการวิจัย ประเภทการได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยสูงสุด ประจำปี

การศกึษา 2561  

ที่ ชื่อนักวิจัย จำนวนทุน จำนวนงบประมาณ หลักสูตร 

1 ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 1 1,785,250 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา 

2 ผศ.ดร.จติระยุทธ์ จติอ่อนน้อม 1 1,500,000 เคมี 

3 ดร.ชัชวาล วงค์ชัย 1 1,500,000 ชีววิทยา 

4 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 2 1,153,650 ชีววิทยา 

 

 



3. อาจารย์ที่มคีวามโดดเด่นในด้าน การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี

การศกึษา 2561 

ที่ ชื่อนักวิจัย จำนวนผลงาน หลักสูตร 

1 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ 20 คณิตศาสตร์ 

2 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 18 คณิตศาสตร์ 

3 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก 6 คณิตศาสตร์ 

4 นายณัฐวุฒิ พลอาสา 5 คณิตศาสตร์ 

 

4. อาจารย์ที่มคีวามโดดเด่น ประเภทผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มคี่า Impact Factor สูงสุด ทุกสาขาวิชา 

ประจำปีการศกึษา 2561 (พิจารณาเฉพาะ Q1) สืบค้นจากฐานข้อมูล SJR 

ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวารสาร Impact 

Factor 

Quartile สาขาวิชา 

สาขาวิชาชีววิทยา 

1 ผศ.ดร.นุจริา ทาตัน 

ผศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล 

International Journal of Radiation 

Biology 

2.266 Q2 ชีววิทยา 

2 ผศ.ดร.นุจริา ทาตัน 

ผศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล 

European Journal of Entomology 1.070 Q2 ชีววิทยา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1 นายณัฐวุฒิ พลอาสา 

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจียก 

Mathematical Methods in  the 

Applied Sciences 

1.533 Q1 คณิตศาสตร์ 

2 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

ดร.เอือ้มพร วทิยารัฐ 

Optimization 1.206 Q1 คณิตศาสตร์ 

3 รศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบาง

หวาย 

Numerical Algorithms 2.417 Q2 คณิตศาสตร์ 

4 ผศ.ดร.วาจารี วีระ Advances in Difference Equations 1.510 Q2 คณิตศาสตร์ 

5 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Mathematical and Computational 

Applications 

1.38 Q2 คณิตศาสตร์ 

6 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

รศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบาง

หวาย 

Journal of Fixed Point Theory and 

Applications 

1.140 Q2 คณิตศาสตร์ 

7 นายณัฐวุฒิ พลอาสา 

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

 

Mathematics 1.105 Q2 คณิตศาสตร์ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวารสาร Impact 

Factor 

Quartile สาขาวิชา 

8 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก Revista de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. Serie A. Matemáticas   

1.074 Q2 คณิตศาสตร์ 

9 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก Acta Applicandae Mathematicae 1.035 Q2 คณิตศาสตร์ 

10 นายณัฐวุฒิ พลอาสา 

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

Journal of Industrial & 

Management Optimization 

0.994 Q2 คณติศาสตร์ 

11 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก FILOMAT 0.789 Q2 คณิตศาสตร์ 

12 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก Applications of Mathematics 0.537 Q2 คณิตศาสตร์ 

13 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก 

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

Computational & Applied 

Mathematics 

1.260 Q3 คณิตศาสตร์ 

14 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก Annals of the Academy of 

Romanian Scientists: Series on 

Mathematics and its Applications 

0.73 Q3 คณิตศาสตร์ 

15 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก Carpathian Journal of 

Mathematics 

0.58 Q3 คณิตศาสตร์ 

16 ดร.เอือ้มพร  วทิยารัฐ Fixed Point Theory 0.558 Q3 คณิตศาสตร์ 

17 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Lobachevskii Journal of 

Mathematics 

0.53 Q3 คณิตศาสตร์ 

18 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ International Journal of 

Mathematics and Computer 

Science 

1.504 Q4 คณิตศาสตร์ 

19 นายธิต ิเกตุคำ JP Journal of Algebra, Number 

Theory and Applications 

0.98 Q4 คณิตศาสตร์ 

20 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Italian Journal of Pure and 

Applied Mathematics 

0.52 Q4 คณิตศาสตร์ 

21 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Missouri Journal of Mathematical 

Sciences 

0.30 Q4 คณิตศาสตร์ 

22 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก 

ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบาง

หวาย 

นายณัฐวุฒิ พลอาสา 

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ 

 

Thai Journal of Mathematics 0.22 Q4 คณิตศาสตร์ 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวารสาร Impact 

Factor 

Quartile สาขาวิชา 

23 ผศ.ดร.วัชรภรณ ์ ช่อลำเจียก Journal of Informational and 

Mathematical Sciences 

0.04 - คณิตศาสตร์ 

24 นายณัฐวุฒิ พลอาสา 

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจยีก 

Linear and Nonlinear Analysis 1.450 - คณิตศาสตร์ 

25 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Journal of Taibah University for 

Science 

1.640 - คณิตศาสตร์ 

26 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Discussiones Mathematicae -

General Algebra and Applications 

0.741 - คณิตศาสตร์ 

27 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ European Journal of Pure and 

Applied Mathematics 

0.47 - คณิตศาสตร์ 

28 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Mathematica Moravica 0.490 - คณิตศาสตร์ 

29 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Journal of Algebra and Related 

Topics 

0.666 - คณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาเคมี 

1 ผศ.ดร.รักสกุล  แก่นเรณู 

ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ 

Talanta 4.916 Q1 เคมี 

2 ผศ.ดร.สาโรจน์ จนีประชา Journal of Natural Products 4.257 Q1 เคมี 

3 ผศ.ดร.จติระยุทธ์  จติอ่อนน้อม 

ผศ.ดร.วิจติรา  มีเหลอื 

Data in Brief 0.970 Q1 เคมี 

4 ดร.บัลวี ยศน้อย Journal of Solid State Chemistry 2.291 Q2 เคมี 

5 ผศ.ดร.สาโรจน์ จนีประชา Natural Product Research 1.999 Q2 เคมี 

6 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชยัสิริ Medicinal Chemistry Research 1.720 Q2 เคมี 

7 ดร.ชัยพัฒน์  ลาพินี Asia Pacific journal of clinical 

nutrition 

1.375 Q2 เคมี 

8 รศ.ดร.วิศณุสรรค์  

ชาติอารยะวดี 

ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง 

Green Processing and Synthesis 1.128 Q2 เคมี 

9 ผศ.จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์ 

ผศ.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย 

 

Chalcogenide Letters 0.977 Q3 เคมี 

10 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ 

ผศ.ดร.รักสกุล  แก่นเรณู 

Journal Natural Product Research 

Formerly Natural Product Letters 

 

1.999 - เคมี 



ที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวารสาร Impact 

Factor 

Quartile สาขาวิชา 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1 ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด Physical Review E 2.00 Q1 ฟิสิกส์ 

2 ว่ารอ้ยตรีฐิตนิันท์ กาศโอสถ Proceedings of SPIE - The 

International Society for Optical 

Engineering 

0.90 Q3 ฟิสิกส์ 

3 นายพชรธัช  ไชยมงคล Journal of Physics: Conference 

Series 

0.540 Q3 ฟิสิกส์ 

 

 

5. อาจารย์ที่มคีวามโดดเด่นในด้านผลงานวิจัยเชงิพื้นที่ 

ผศ.ดร.กัลยา  จำปาทอง จำนวน 1 โครงการ  หลักสูตรเคมี 

ลำดับที่ แหล่งทุน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ “กลุ่มทอผ้าไท

ลือ้บ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัด

พะเยา 

710,000.00 

 

     6.   อาจารย์ที่มคีวามโดดเด่นในด้านการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

           รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ จำนวน  20 เรื่อง หลักสูตรชีววิทยา 

เรื่องที ่ ประเภท ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

1 การออกแบผลิตภัณฑ์ หมอนนิวเคลียส(กลุ่ม 1) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

2 การออกแบผลิตภัณฑ์ หมอนไมโทคอนเดรีย (กลุ่ม 17 ) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

3 การออกแบผลิตภัณฑ์ ที่นั่งนิวเคลียส (กลุ่ม 2) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

4 การออกแบผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจ (กลุ่ม 3) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

5 การออกแบผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจ (กลุ่ม 13) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

6 การออกแบผลิตภัณฑ์ หมอนไรโบโซม (กลุ่ม 11) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

7 การออกแบผลิตภัณฑ์ หมวกไรโบโซม (กลุ่ม 12) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

8 การออกแบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าSER (กลุ่ม 5) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

9 การออกแบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ (กลุ่ม 7) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

10 การออกแบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเยื่อหุ้มเซลล์ (กลุ่ม 8) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

11 การออกแบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าองค์ประกอบของเซลล์ (กลุ่มที่10) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

12 การออกแบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าไลโซโซม (กลุ่ม 14) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 



13 การออกแบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าออแกนเนลกอลจแิอปพาราตัส (กลุ่ม 15) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

14 การออกแบผลิตภัณฑ์ กล่องสมูธเอ็นโดพลาสมกิเนติคูลัม (กลุ่ม 6) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

15 การออกแบผลิตภัณฑ์ กล่องเอนโดพลาสมกิ เรตคิิวลัม (กลุ่ม 9) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

16 การออกแบผลิตภัณฑ์ กล่อง Centrosome (กลุ่ม 18) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

17 การออกแบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง (กลุ่ม 4) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

18 การออกแบผลิตภัณฑ์ หมวก (กลุ่ม 16) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

19 การออกแบผลิตภัณฑ์ ผา้คลุมห่ม (กลุ่ม 17) รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

20 การประดษิฐ์ สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากใบเป็น

ยอดสมบูรณ์ของคาวตอง Houttuynia Cordata 

Thunb. ในสภาพปลอดเชือ้ควบคุมอุณหภูมิ 

รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 



7. สาขาวิชาที่มีจำนวนบทความตพีิมพ์(ระดับนานาชาติ) เฉลี่ยต่อจำนวนอาจารย์มากที่สุด 

หลักสูตรคณิตศาสตร์  จำนวน   50   ผลงาน 

ที่ หลักสูตร จำนวนผลงาน จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 

1 คณิตศาสตร์ 50 17 2.94 

2 เคมี 11 25 0.44 

3 ชีววิทยา 3 17 0.17 

4 ฟิสิกส์ 3 14 0.21 

 

8. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความโดดเด่นในด้านผลงานวิจัย R2R ตีพมิพ์(ระดับชาติ) 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน 
สัดส่วน

งานวิจัย 
ชื่อเรื่องที่ขอทุน ชื่อผลงานตีพิมพ ์

การใช้ประโยชน์/การแกไ้ขปญัหา

งานประจำ 

ชื่อวารสาร/

ประชุม 

ประเภทการ

ตพีิมพ์  

วัน/เดือน/

ป ี  ที่

ตพีิมพ์

เผยแพร ่

1 นายนรัิน บุญทันเสน 

    Chemical constituents and cytotoxic 

effects of the essential oil from the root 

of Cyperus kyllingia Endl. 

  RESEARCH & 

KNOWLEDGE 

TCI2 ส.ค.-ธ.ค. 

2561 

2 

นางสาวปวีณา โพธิ์ทอง 80% ผลของน้ำยางจากพชืในวงศ์ขนุน 

(Moraceae) ต่อการทำงานของ

เอนไซม์อะไมเลสในมอดแป้ง 

(Tribolium castaneum) 

Effects of plant latex in Moraceae Family 

on α-amylase activity in the red flour 

beetle, Tribolium castaneum 

(Coleoptera: Tenebrionidae) 

สามารถนำรูปแบบและวธิีการวิจัยนีไ้ป

ดัดแปลงเป็นหัวข้อในการเรียนการสอน

ภาคปฏิบตัิการรายวิชาชีววทิยาของแมลง 

เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของพืชและแมลง 

(Plant-Insect Interaction) 

Phayao Research 

Conference 8 

National 

Proceeding 

24-25 ม.ค. 

2562 

นางสาวอรทัย  หวัง

สันติธรรม 

20% 

3 

นางสาวอรทัย หวังสนัติ

ธรรม   

80% การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ

ทางเดินอาหารของปลวกใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

A Comparative Study on Gut 

Morphology of Termites in University of 

Phayao 

เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการศึกษา

ความสัมพันธ์ทางวิวฒันาการของปลวก 

และเพื่อสอดแทรกในรายวิชาชีววทิยาของ

แมลง (243432) 

Phayao Research 

Conference 8 

National 

Proceeding 

24-25 ม.ค. 

2562 

นางสาวปวีณา โพธิ์ทอง 20% 



 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน 
สัดส่วน

งานวิจัย 
ชื่อเรื่องที่ขอทุน ชื่อผลงานตีพิมพ ์

การใช้ประโยชน์/การแก้ไขปญัหา

งานประจำ 

ชื่อวารสาร/

ประชุม 

ประเภทการ

ตพีิมพ์  

วัน/เดือน/

ป ี  ที่

ตพีิมพ์

เผยแพร ่

4 
นางสาวมณนีุช   

รันศรี 
0% - 

ปริมาณโปรตนีในอาหารสัตว์หมัก

จากเศษวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร 
- 

Science Research 

Conference 11th 

Proceeding 

ระดับชาติ 

23-24 

พ.ค. 2562 

5 
นางสาวมณีนุช  

รันศรี 
0% - 

Relation between body weight of 

stingless bee foragers and its 

pollen loads from Phayao Province 

- 
Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 

พ.ค. 2562 

6 

นายวิวัฒน์ ถาริน 80% ฐานขอ้มูลและพกิดัทาง

ภูมิศาสตร์ของพรรณพชืเพื่อ

การศึกษาทางพฤกษศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฐานขอ้มูลและพกิดัทางภูมศิาสตร์

ของพรรณพชืเพื่อการศึกษาทาง

พฤกษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการหาขอ้มูล

และการเก็บตัวอย่างพชืต่างๆ มาใช้

ประกอบการเรียนการสอนใน

ภาคปฏบัิตกิารในรายวชิาดา้น

พฤกษศาสตร์ได้อยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็วรวมถึงงานวจิัยต่างๆ 

Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 

พ.ค. 2562 
นายภาณุพงศ ์

 ชัยวงศ์แสน 
20% 

7 

นายภาณุพงศ ์ 

ชัยวงศ์แสน 
80% 

ระบบฐานขอ้มูลพรรณไม้

รอบโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การจัดทำ ข้อมูลพืชพรรณและการ

ระบุข้อมูลพืชในมหาวิทยาลยัพะเยา    

โดยใชเ้ทคโนโลย ีQR code   (Urban 

tree inventory and plant 

information detection using QR 

code technology.) 

ได้เว็บไซต์ฐานข้อมูลและบาร์โคด้

สองมติ ิ(QR Code) พรรณไมร้อบ

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้

นิสิตใชใ้นการสืบค้นขอ้มูลของพรรณ

ไม้ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

แม่นยำเพิ่ประสิทธิภาพในการเรียน

ภาคสนามและการทำรายงานของ

นสิิต 

Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 

พ.ค. 2562 

นายวิวฒัน์ ถาริน 20% 

 



ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน 
สัดส่วน

งานวิจัย 
ชื่อเรื่องที่ขอทุน ชื่อผลงานตีพิมพ ์

การใช้ประโยชน์/การแกไ้ขปญัหา

งานประจำ 

ชื่อวารสาร/

ประชุม 

ประเภทการ

ตพีิมพ์  

วัน/เดือน/ปี   

ที่ตีพิมพ์

เผยแพร ่

8 
นายสิทธิวิทย ์  

อิ่มปัญญา 
100% 

Physical fitness of Primary 

school students in Phayao 

Province 

Physical fitness of Primary school 

students in Phayao Province 

สามารถนำขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจัย

มาใชใ้นการเรียนการสอน พัฒนา

เครื่องมือและแบบทดสอบ และเป็น

ข้อมูลพืน้ฐานในหอ้งปฏบัิตกิาร ใน

ด้านการวัดสมรรถภาพทางกาย 

Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 พ.ค. 

2562 

9 
นายศักดา 

 เขื่อนรอบเขต 
60% 

Plexiglas microfluidic chip 

with integrated capacitively 

coupled contactless 

conductivity detection 

sensor 

Plexiglas microfluidic chip with 

integrated capacitively coupled 

contactless conductivity detection 

sensor 

เป็นการสร้างชปิระดับจุลภาคของ

ไหลท่ีประหยัดเวลาและค่าใชจ้่าย

รวมถึงประยุกต์ทางการแพทย์ 

Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 พ.ค. 

2562 

10 น.ส.นัทรีญา นุเสน 50% 

การศึกษาสมบัตทิางไฟฟา้ 

และเสถียรภาพของ

สารละลายคอลลอยด์ของแก

รฟนี 

Graphene kit: The investigation of 

colloidal stability and electrical 

properties. 

นำมาใชใ้นบทปฏบัิตกิาร รายวชิา 

242312 

Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 พ.ค. 

2562 

11 
นางสาวสุดารัตน์   

แซ่จ๋าว 
100 

The reasons for drop – outs 

of the undergraduate 

students at the School of 

Science 

The reasons for drop – outs of the 

undergraduate students at the 

School of Science 

เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการ

พน้สภาพของนิสติ 

Phayao Research 

Conference 8 

National 

Proceeding 

24-25 ม.ค. 

2562 

12 
น.ส.พรหมภัสสร  

อะสะนธิิกูร 
20% 

ความพงึพอใจต่อหลักสูตร

ของนิสติคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

Students’ Satisfaction with 

Curricula of School of Science 

University of Phayao 

สามารถเป็นแนวทางการในพัฒนา

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ใหมี

ความทันสมัยขึ้นเข้ากับยุคปัจจบัุน 

เพื่อให้สอดคล้องต่อความตอ้งการ

ของผู้เรียนอย่างแท้จริง  

Science Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 พ.ค. 

2562 



 

 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน 
สัดส่วน

งานวิจัย 
ชื่อเรื่องที่ขอทุน ชื่อผลงานตีพิมพ ์

การใช้ประโยชน์/การแกไ้ขปญัหางาน

ประจำ 

ชื่อวารสาร/

ประชุม 

ประเภท

การตีพิมพ์  

วัน/เดือน/ปี   

ที่ตีพมิพ์

เผยแพร่ 

13 

น.ส.มลฤดี มณยี ์                   40% 
ทัศนคติและการมสี่วนร่วม

ของนิสติท่ีมีต่อการจัด

กิจกรรมของสโมสรนิสติ 

คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

An Attitude 

and  Participation  of  student  for  activity 

model of student club in the School of 

Science, University of  Phayao 

ได้รับทราบความคดิเห็นของนสิิตท่ีมีต่อ

รูปแบบการจัดกิจกรรมและสามารถนำ

ข้อเสนอของการวจิัยไปพัฒนาแนว

ทางการจัดกิจกรรมนสิิตสำหรับ

นสิิต  เพื่อให้กิจกรรมได้รับความร่วมมือ

ของนิสติมากท่ีสดุ 

Science 

Research 

Conference 

11th 

Abstract 
23-24 พ.ค. 

2562 
น.ส.พรหมภัสสร  

อะสะนธิิกูร 
60% 

14 

น.ส.สุดารัตน์  

แซ่จ๋าว 
50 Motivation affecting to 

persistence of students in 

the School of science, 

University of Phayao. 

Motivation affecting to persistence of 

students in the School of science, 

University of Phayao. 

เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการ

เข้าศึกษาต่อ 

Science 

Research 

Conference 

11th 

National 

Proceeding 

23-24 พ.ค. 

2562 
นายเวทิน เกษรพรม 50 

น.ส.พรหมภัสสร   

อะสะนธิิกูร 
  

15 
นายศุภชัย  

 ผลศุภรักษ์ 
100 

Development of Personnel 

Workload Evaluation 

Systemof School of 

Science, University of 

Phayao 

Development of Personnel Workload 

Evaluation Systemof School of Science, 

University of Phayao 

ได้ระบบคำนวณภาระงานบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใชใ้นการ

จัดการข้อมูลภาระงานดา้นการสอน 

งานวจิัย งานสร้างสรรค์ บริการวชิาการ 

พัฒนาวิชาการ ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม และงานบริหาร โดย

สามารถค้นหาข้อมูลภาระงาน แสดง

รายงานขอ้มูลช่ัวโมงภาระงาน(FTE) ใน

ระดับบุคคล หลักสูตร และมกีารจัดเก็บ

เป็นฐานข้อมูลเรียกดูยอ้นหลังได้ 

Science 

Research 

Conference 

11th 

National 

Proceeding 

23-24 พ.ค. 

2562 



 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน 
สัดส่วน

งานวิจัย 
ชื่อเรื่องที่ขอทุน ชื่อผลงานตีพิมพ ์ การใช้ประโยชน์/การแกไ้ขปญัหางานประจำ 

ชื่อวารสาร/

ประชุม 

ประเภท

การตีพิมพ์  

วัน/เดือน/

ป ี  ที่

ตพีิมพ์

เผยแพร ่

16 นางภัทรภรณ์  ผลด ี 100 

A developing Guideline 

and Database System for 

Quality Assurance of the 

School of Science, 

University of Phayao, On 

Microsoft Office 365 

Development of Education 

Quality Assurance data system 

Faculty of Science, University 

of Phayao on Microsoft office 

365 

1. ได้แนวทางในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้

ของเกณฑ์ AUNQA และ CUPTQA 

2. ได้ฐานข้อมูลบน UP Office 365 เพื่อใชใ้นการ

อัพโหลดขอ้มูลยอ้นหลัง 3 ปี  

3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีร้ะดับหลักสูตร และคณะ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อนำไปใชใ้นการ

วเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน การเขียนเล่ม

รายงาน และรับการประเมินตนเอง 

Science 

Research 

Conference 11th 

National 

Proceeding 

23-24 

พ.ค. 2562 

17 
นางสติา   

เทียนหวาน 
  

ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

ท่ีมีต่อกระบวนการรับ-ส่ง 

หนังสือราชการของงาน

ธุรการ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

The customers’ opinions on the 

process of sending and 

receiving official books of 

administrative work School of 

Science University of Phayao 

1.ได้รูปแบบการจัดเก็บ การเรียกใชข้้อมูล

เอกสาร รวมถึงการค้นหาข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันได้ 

ณ จุดเดียว 

 2. การจัดเก็บ กระจายข้อมูลเอกสาร และ

ความรู้ให้กับผูใ้ชท่ั้วไปท้ังองค์กร รวมถึงอาจารยื

และบุคลากรสามารถเรียกใช ้และค้นหาขอ้มูลท่ี

ตอ้งการเกี่ยวกับเอกสารงานธุรการ ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE  

3. การสื่อสารเข้าถึงเอกสารงานธุรการภายใน

องค์กร เป็นไปอย่างมปีระสิทธิผล 

Phayao 

Research 

Conference 8 

National 

Proceeding 

24-25 

ม.ค. 2562 

 

 

 



สรุปสัดส่วนผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความโดดเด่นในด้านผลงานวิจัย R2R ตีพมิพ์(ระดับชาติ) 

ประจำปีการศกึษา 2561 

ที่ ชื่อ-สกุล สัดส่วน หมายเหตุ 

1 นางสาวปวีณา โพธิ์ทอง 100  

2 นางสาวอรทัย  หวังสันตธิรรม 100  

3 นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน 100  

4 นายวิวัฒน์ ถาริน 100  

5 นายสิทธิวิทย์  อิ่มปัญญา 100  

6 นายศักดา เขื่อนรอบเขต 60  

7 น.ส.นัทรีญา นุเสน 50  

8 นางสาวสุดารัตน์  แซ่จ๋าว 150  

9 น.ส.พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร 80  

10 น.ส.มลฤดี มณีย์            40  

11 นายเวทิน เกษรพรม 20  

12 นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์ 100  

12 นางภัทรภรณ์  ผลดี 100  

13 นางสติา  เทียนหวาน 100  

 

 

9. สร้างชื่อเสียงใหค้ณะวทิยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป ประจำปีการศกึษา 2561 

ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร ประเภทรางวัล เวทนีำเสนอ 

1 ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ วิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกาย

และการกีฬา 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 

รางวัลชมเชย 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์

วิจัย ครัง้ที่ 11 

2 1. ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี (วัสดุศาสตร์) 

2. นายมนัส  ใจมะสิทธิ์ (วัสดุศาสตร์) 

3. ดร.สรชัย  คำแสน (เคมี) 

4. นายนิรัน บุญทันเสน (นักวิทยาศาสตร์) 

วัสดุศาสตร์และ

เคมี 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 

รางวัลดีเด่น (อันดับ 1) 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์

วิจัย ครัง้ที่ 11 

3 นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ สำนักงาน การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 

รางวัลดีเด่น (อันดับ 1)  

(R2R) 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์

วิจยั ครั้งที่ 11 

4 นางภัทรภรณ์  ผลดี สำนกังาน การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 

รางวัลชมเชย (อันดับ 1)  

(R2R) 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์

วิจัย ครัง้ที่ 11 

 



14. ผลการปฎบิัตงิานดเีดน่ ประเภทเจา้หน้าที่นักวทิยาศาสตรค์ณะวิทยาศาสตร์ ได้แก ่

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คือ  นายนรัินทร์  บุญทันเสน ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 3.53 คะแนน 

สาขาวิชาชวีวทิยา คือ   นางสาวปวณีา  โพธ์ิทอง  ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 4.23 คะแนน 

สาขาวิชาเคม ีคือ  นางสาวสุพชิฌาย์  น้อยคำ  ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 4.04 คะแนน 

สาขาวิชาฟิสกิส ์คือ  นายสมพล  วงษ์สวัสดิ์    ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 4.12 คะแนน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา คือ   ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 4.15 คะแนน 

 

15. ผลการปฎิบัตงิานดีเด่น ประเภทเจา้หน้าที่สำนักงาน ไดแ้ก ่

ลำดับท่ี 1 นางภัทรภรณ์  ผลด ี  ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 3.97 คะแนน 

ลำดับท่ี 2 นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์  ผลประเมินการปฎิบัตงิาน 3.864 คะแนน 

ลำดับท่ี 3 น.ส.พรหมภัสสร  อะสะนิธิกูร ผลประเมินการปฎบัิตงิาน 3.863  คะแนน 

 


