
 

 

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร ์
ที่ ๐๘๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

....................................................................... 

   ตามอนุสนธิคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ๐๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานและให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการประเมินภาระงานพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน              

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ ตามส่วนงานในมาตรา ๗(๓) แห่ง

พระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ ๐๓๓/๒๕๖๔ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศกึษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรกึษา 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      ประธานที่ปรึกษา 

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    ที่ปรึกษา 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ   ที่ปรึกษา 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   ที่ปรึกษา 

๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์   ที่ปรึกษา 

๖. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต     ที่ปรึกษา 

หนา้ที่ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ 

องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐ 

ภาระงานสอน (ค่าน้ำหนัก ๓๐ คะแนน) 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ   ประธานกรรมการ 

๒. ประธานหลักสูตร วท.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

การออกกำลังกายและการกีฬา 

 



-๒- 

 

๓. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา    กรรมการ 

๔. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติ    กรรมการ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัลวี  ยศนอ้ย    กรรมการ 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์   กรรมการ 

๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์    เกษสุวรรณ   กรรมการ 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ขำพึ่งสน   กรรมการ 

๙. ดร.วรรณฤดี   แก้วมีศรี      กรรมการ 

๑๐. ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ     กรรมการ 

๑๑. นายปรัชญา   วังตระกูล      กรรมการ 

๑๒. นายเวทิน  เกษรพรม      กรรมการและเลขานุการ 
 

ภาระงานวิจัย (ค่าน้ำหนัก ๑๕ คะแนน) 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 

๒. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี    กรรมการ 

๓. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์   กรรมการ 

๔. ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

การออกกำลังกายและการกีฬา 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง    กรรมการ 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน    กรรมการ 

๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  แย้มบางหวาย   กรรมการ 

๘. ดร.นยิม  โฮ่งสิทธิ์       กรรมการ 

๙.     ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู      กรรมการ   

๑๐. ดร.วิไลวรรณ  ภาคทอง      กรรมการ 

๑๑. นายประจักร์  ขัตธิ      กรรมการและเลขานุการ 
 

ภาระงานบริการวิชาการ (ค่าน้ำหนัก ๑๕ คะแนน)  

๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 

๒. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี  กรรมการ 

และเทคโนโลยีวัสดุ 

๓. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์    กรรมการ 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  บุญชัยศรี   กรรมการ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร  รักษ์บำรุง   กรรมการ 

๖. ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขติ      กรรมการ 



-๓- 

 

๗. ดร.พงศพัศ  แรงดี      กรรมการ 

๘. ดร.ชัยพัฒน์  ลาพินี      กรรมการ 

๙. ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเชือ้      กรรมการ 

๑๐. ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง      กรรมการ 

๑๑. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม     กรรมการและเลขานุการ 

 

ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสุขภาพ (ค่าน้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 

๑. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต     ประธานกรรมการ 

๒. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

การออกกำลังกายและการกีฬา 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน   กรรมการ 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์    แนมมณี   กรรมการ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข    กรรมการ 

๖. ดร.บุณฑริกา   เทพสุคนธ์      กรรมการ 

๗. ดร.พิเชษฐ์   ชัยเลิศ      กรรมการ 

๘. ดร.สิรกิมล  แสงมีอานุภาพ     กรรมการ 

๙. นางสาวพรหมภัสสร  อะสะนิธิกูร     กรรมการเลขานุการ 

 

ภาระงานบริหาร (ค่าน้ำหนัก ๑๐ คะแนน) 

๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 

๒. ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต์   กรรมการ 

๓. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี  กรรมการ 

และเทคโนโลยีวัสดุ 

๔. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์    กรรมการ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  บุญชัยศรี   กรรมการ 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร  รักษ์บำรุง   กรรมการ 

๗. ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขติ      กรรมการ 

๘. ดร.พงศพัศ  แรงดี      กรรมการ 

๙. ดร.ชัยพัฒน์  ลาพินี      กรรมการ  

๑๐. ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเชือ้      กรรมการ 

๑๑. ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง      กรรมการ 

๑๒. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม     กรรมการและเลขานุการ 



-๔- 

 

องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการทำงาน ร้อยละ ๒๐ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์    ประธานกรรมการ 

๒. ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  กรรมการ 

๓. ประธานหลักสูตร ปร.ด. คณิตศาสตร์    กรรมการ 

๔. ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา    กรรมการ 

๕. ประธานหลักสูตร วท.ม. คณิตศาสตร์    กรรมการ 

๖. นางสาวอรทัย  หวังสันตธิรรม     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล       

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุน 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    ประธานกรรมการ 

๒. หัวหนา้สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

๓. หัวหนา้งานบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 

๔. หัวหนา้งานแผนงาน      กรรมการ 

๕. หัวหนา้งานวิชาการ      กรรมการ 

๖. หัวหนา้งานปฏิบัติการ      กรรมการ 

๗. หัวหนา้หอ้งปฏิบัติการเคมี      กรรมการ 

๘. หัวหนา้หอ้งปฏิบัติการชีววิทยา     กรรมการ 

๙. หัวหนา้หอ้งปฏิบัติการฟิสิกส์     กรรมการ 

๑๐. หัวหนา้หอ้งปฏิบัติการวัสดุศาสตร์     กรรมการ 

๑๑. หัวหนา้หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  กรรมการ 

๑๒. นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งนีม้ีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๑๖   ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

     

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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