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ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ใน

นาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” ซึ่งมีการจัดการเรยีนการสอน 3 กลุ่มวิชา คือ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนของประเทศ 

 ปีการศึกษา 2544 สำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้แบ่งการบริหารออกเป็น

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมามี

การปรับโครงสร้างการบริหารงานจากกลุ่มวิชาเป็นสำนักวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสอนในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และสถิติ ต่อมา

สาขาวิชาจุลชีววิทยาได้ย้ายไปสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์    

 ในวันที ่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี ่ยนชื่อ 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” วันที่ 12 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)” 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้แยกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกันทุกคณะคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community 

Empowerment) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ยกฐานะเป็น “คณะวทิยาศาสตร์” ตั้งแต่บัด

นั้นเป็นต้นมา  

 

 (2) วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน” 

 

 

 (3) อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 “ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพด้านงานวิจัยหรอืนวัตกรรม ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

ก้าวทันเทคโนโลยี” 
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(4)  พันธกิจ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิต

กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 ดังนี้ 

1. ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

(5) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  มีคณบดีเป ็นผู ้บริหาร มี

คณะกรรมการประจำคณะ และมีที่ปรึกษาคณบดี ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมกำหนด 

และเสนอนโยบาย แนวทางในการบริหารงานคณะตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน เพื่อให้การดำเนินงาน

สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

(6)  ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ร่วม) 

 เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มหาวิทยาลัย

พะเยาจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มี

ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและ

ช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบ

เศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้าง
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แต่สิ ่งที ่ดี อันจะนำมาซึ่งชื ่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ  และนานาชาติ ด้วย

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

(7)  วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) (ร่วม) 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

 2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ 

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหม้ีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื (Sustainable life quality) 

 4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา  

สู่สากล และส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งสรรค์เชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

 5. เพื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื ่อเสียง เป็นที ่ร ู ้จ ักและยอมรับในระดับชาติ  

และนานาชาต ิ

   6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบ

บริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 (8) สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency) (ร่วม) 

 1. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเป็นพลเมือง   ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

 2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มแีนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 
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มีความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่นิสติ ชุมชน และสังคม   

 3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นว ัตกรรม และสามารถนำไปสู ่เช ิงพาณิชย์เพื ่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

 4. ความสามารถในการบริการวิชาการ การเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศกึษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

 5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการ

สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟืน้ฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิด

การใชป้ระโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์   

 6. ความสามารถในการเอื ้ออำนวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที ่ท ันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์   

 

 (9)  หลักสูตรและบริการที่สำคัญ 

   ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มี สี่ด้าน ดังนี้ 

   ด้านการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และผลติบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศกึษา  

   ปีการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตร์ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร ปริญญา

ตร ี7 หลักสูตรทำการจัดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตร

บัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศาสตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  ระดับปริญญาโท 

จำนวน 2 หลักสูตร  และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)   

   2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี)  

   3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 

   4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)   
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   5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  

   6)  หลักสูตร วท.บ. (สถิต)ิ 

   7)  หลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)  

 

   การจัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขา

การศกึษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คู่  ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) กับ กศ.บ 

   2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ กศ.บ 

   3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ กศ.บ 

   4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) กับ กศ.บ 

   5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) กับ กศ.บ  

 

   การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คู่ ได้แก่  

   1)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ วท.ม. (สิ่งแวดล้อม)  

   2)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ วท.ม. (สิ่งแวดล้อม) 

 

   ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

   2)  วท.ม. (ชีววิทยา)   

   3)  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

 

   ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

   2)  ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 3) วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

 (10) วัฒนธรรมองค์กร 

 Sci. Green Office 
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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

ข้อมูลบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

ที ่
คำ

นำหนา้ 
ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง 

หมายเหต ุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1 รศ.ดร. ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 รศ.ดร. ประสิทธ์ิ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 รศ.ดร. อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

4 รศ.ดร. วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 ผศ.ดร. กมลรัตน์ แนมมณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

6 ผศ.ดร. กรรณิการ ์ ขำพึ่งสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

7 ผศ.ดร. ดำรงศักดิ์ แยม้บางหวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

8 ผศ.ดร. วาจารี วรีะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

9 ดร. เอื้อมพร วทิยารัฐ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

10 ดร. ธีรพงษ์ หลา้อินเชื้อ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

11 ดร. พัชรพรรณ จำนงนิจ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

12 ดร. พรีพงษ์ สบืแสน อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

13 ดร. สบืกุล กาญจนสุกร ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

14 นางสาว นโิลบล คำยันต์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

15 นาย อภิสทิธ์ิ เมอืงมา อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

16 นาย ชนม์เจรญิ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

17 นาย ณัฐวุฒ ิ พลอาสา อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

18 ดร. ธนพงษ์ พรมใหม่ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

19 นางสาว ศรัณยา ฟองจันทร์ อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 

20 นางสาว ศริิลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 

21 นางสาว ศริิวรรณ อนิทวชิัย อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 

22 ผศ. มานะ ดงอนนท์ อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 

23 ดร. ธิติ เกตุคำ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

   
สาขาวิชาเคม ี

1 รศ.ดร. จิตระยุทธ์ จิตอ่อนนอ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 รศ.ดร. วศิณุสรรค์ ชาติอารยะวด ี รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 รศ.ดร. สาโรจน ์ จีนประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

4 รศ.ดร. รัชนาพร โชคชัยสริิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 ผศ.ดร. พทัิกษ ์ นาสมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

6 ผศ.ดร. ณัชชา อนิทร์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

7 ผศ.ดร. วจิิตรา มเีหลอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

8 ผศ.ดร. กัลยา จำปาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

9 ผศ.ดร. รักสกุล แก่นเรณู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

10 ผศ.ดร. บัลว ี ยศน้อย อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

11 ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

12 ดร. จักรีสทิธ์ิ จินดาวงศ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

13 ดร. ชัยพัฒน์ ลาพินี อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

14 ดร. ณัฐพร พุทธวงศ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

15 ดร. ธนษิฐา เสมอใจ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

16 ดร. รัตยิา ณ อุบล อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

17 ดร. ลลติา รัตนจิระวงศ ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

18 ดร. วไิลวรรณ ภาคทอง อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

19 ดร. ศุภชัย วันประโคน อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

20 ดร. สรชัย คำแสน อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

21 ดร. สุทธาสิน ี กตัญญ ู อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

22 ดร. บุณฑริกา เทพสุคนธ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

23 ดร. นฤมล เสทธยะ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

24 ดร. พักตร์วภิา เชาว์พานิช อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

25 ดร. ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

26 ผศ. จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศกึษาต่อ 

27 ผศ. เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศกึษาต่อ 

28 ผศ. วรีะชัย ศลิประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศกึษาต่อ 

   
สาขาวิชาชวีวทิยา 

1 รศ.ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 รศ.ดร. สิทธิศักดิ์ ป่ินมงคลกุล รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

4 รศ.ดร. นุจิรา ทาตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 รศ.ดร. จตุพร ตัง้จิตรวทิยากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

6 ผศ.ดร. เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 
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7 ผศ.ดร. พลนิจรีย์ รังสยาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

8 ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

9 ผศ.ดร. สุกัญญา สบืแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

10 ผศ.ดร. สิริวัฒน์ บุญชัยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

11 ผศ.ดร. บุญช่วง บุญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

12 ดร. ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

13 ดร. ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

14 ดร. อาทิตย ์ นันทขว้าง อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

15 ดร. เสาวลักษณ์ บุญมา อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

16 นางสาว พันธิตรา กมล อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 

17 นางสาว ธันยาภรณ์ บุญโพธ์ิแกว้ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

   
สาขาวิชาฟิสกิส ์ 

1 รศ.ดร. ชยันต์ บุณยรักษ ์ รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 ผศ.ดร. ไวพจน ์ งามสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 ผศ.ดร. ปิยชนน์ เกษสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

4 ผศ.ดร. เอกสทิธ์ิ วงศ์ราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 ดร. ศุภกร จันเลน อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

6 ดร. สมฤทธ์ิ อุ่นอา้ย อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

7 ดร. สิริกมล แสงมอีานุภาพ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

8 ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

9 ดร. นิยม โฮ่งสิทธ์ิ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

10 ดร. พงศพัศ แรงด ี อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

11 ดร. พมิพ์ใจ แสงความสว่าง อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

12 ดร. ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

13 ว่าท่ี 

ร.ต. 

มนัส ภูทว ี อาจารย์ 

ปฏบัิตงิาน  
14 ว่าท่ี 

ร.ต. 

ฐิตนิันต์ กาศโอสถ อาจารย์ 

ปฏบัิตงิาน 

15 ผศ. พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

16 นาย กฤษดา เหลอืงทองคำ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

17 นาย ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา อาจารย์ ปฏบัิตงิาน  
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สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
1 รศ.ดร. อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 ผศ.ดร. อารักษ ์ กลิ่นบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 ดร. เริงฤทัย ศริิรักษ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

4 ดร. วรรณฤดี แก้วมีศรี อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 นาย มนัส ใจมะสิทธ์ิ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

   
สาขาวิชาสถิต ิ 

1 ดร. เขมวด ี ปรีดาลขิิต อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 ดร. สุลาวัลย์ ยศธนู อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 ดร. ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจรญิ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

4 ดร. ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 นางสาว รัตนา ฤทธิแสง อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

6 ดร. นพดล ยศบุญเรือง อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 
     

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  
1 ผศ.ดร. ปราณี อยู่ศริิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

2 ผศ.ดร. มณนิทร รักษ์บำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏบัิตงิาน 

3 ผศ.ดร. ก.รววีุฒ ิ ระงับเหตุ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

4 ผศ.ดร. กฤษดา ตามประดิษฐ์ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

5 ดร. อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

6 ดร. อทิติ วลัญช์เพยีร อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

7 ดร. พเิชษฐ์ ชัยเลิศ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

8 ดร. ปิติรัฐ คงทองคำ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

9 ดร. พัทธวรรณ ละโป้ อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

10 นาย ณัฐภูม ิ จันทราช อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

11 นาย ปรัชญา วังตระกูล อาจารย์ ปฏบัิตงิาน 

12 นางสาว พัชรินทร์ ตัง้ชัยสุริยา อาจารย์ ลาศกึษาต่อ 

 

 

 

 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

รายช่ือบุคลากรสายสนับสนนุ สำนักงานคณะวทิยาศาสตร์   

ที ่
คำ

นำหนา้ 
ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง หน่วยงาน 

สำนักงานคณะ วทิยาศาสตร ์ 

1 นาง ภัทรภรณ์ ผลด ี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานแผนงาน 

2 นาย ประจักร์ ขัตธิ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป งานแผนงาน 

3 นางสาว พรหมภัสสร อะสะนธิิกูร นักวชิาการศึกษา งานวชิาการ 

4 นาย เวทิน เกษรพรม นักวชิาการศึกษา งานวชิาการ 

5 นางสาว สุดารัตน์ แซ่จ๋าว นักวชิาการศึกษา งานวชิาการ 

6 นาย ศุภชัย ผลศุภรักษ ์ บุคลากร งานบริหารท่ัวไป 

7 นาง สิตา เทียนหวาน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

8 นางสาว พฤกษา พันธ์ปัญญา นักวชิาการเงินและบัญช ี งานบริหารท่ัวไป 

9 นางสาว มลฤด ี มณยี ์ นักวชิาการพัสด ุ งานบริหารท่ัวไป 

10 นางสาว อทิตยา ไชยวุฒ ิ นักวชิาการพัสด ุ งานบริหารท่ัวไป 

11 นางสาว พมิพลิา จันกันธรรม นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริหารท่ัวไป 

 งานปฏิบัตกิาร 

1 นาย ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

2 นางสาว ภาวณิี ทองคำ นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

3 นางสาว มณนีุช รันศรี นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

4 นางสาว ปวณีา โพธ์ิทอง นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

5 นางสาว ชุติมา ใจเพ็ชร นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

6 นางสาว นฤมล บุญเรือง นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

7 นาย ววิัฒน์ ถาริน นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

8 นางสาว วราภรณ์ ใจบาล นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา 

9 นางสาว อรทัย หวังสันติ

ธรรม 

นักวทิยาศาสตร์ 

ชวีวทิยา 

10 นาย ยุทธนา จรล ี นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์

11 นาย ศักดา เขื่อนรอบเขต นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์

12 นาย สมพล วงษ์สวัสดิ์ นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์

13 นาย ทรงศักดิ์ แซ่ย่าง นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

ที ่
คำ

นำหนา้ 
ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง หน่วยงาน 

14 นาย ธงชัย ต๊ะออ้ม นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์

15 นาย วศิษิฐ์ มั่งทัศน์ นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์

16 นางสาว สุพรรณษา จันทร์สุริยา นักวทิยาศาสตร์ ฟสิิกส ์

17 นางสาว วัลล ี หน่อแก้ว นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

18 นาย คุณากร เงินเย็น นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

19 นาย จำนงค ์ เสาวลักษณ์

เมฆา 

นักวทิยาศาสตร์ 

เคม ี

20 นางสาว จิรัฏฐ์ ผูกจิตร นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

21 นางสาว นัทรีญา นุเสน นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

22 นาย วชิรพันธ์ จันตระกูล นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

23 นางสาว อัญชัญ กันทะเนตร์ นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

24 นางสาว สุพชิฌาย ์ นอ้ยคำ นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

25 นาย อภิชาติ อนิทร์เป็ง นักวทิยาศาสตร์ เคม ี

26 นาย นรัิน บุญทันเสน นักวทิยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ 

27 นาย สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา นักวทิยาศาสตร์ วทิย์กีฬา 

28 ดร. กันตา  แสงวจิิตร นักวจิัย หน่วย

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศกึษา 2565 

 

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ณ ตุลาคม 2565 

 

 

                 พนักงานสายวิชาการ                        พนักงานสายสนับสนุน 

อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน นักวิทยาศาสตร์ 

108 2          12         27 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

ตารางที่ 2  จำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศกึษา ตำแหน่งวชิาการ จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง และ

จำนวนที่ลาศกึษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 

  จำนวนบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี การศึกษา 2565 

วุฒิการศึกษา ป.โท ป.เอก 
ปฏิบัตงิานจริง ลาศกึษาต่อ รวมท้ังหมด 

ตำแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. 

คณิตศาสตร์ 8 1 0 7 4 4 19 5 24 

เคม ี 0 3 0 14 7 4 25 3 28 

ชีววิทยา 2 0 0 5 6 5 17 1 18 

ฟิสิกส์ 4 1 0 8 1 3 16 1 17 

วทิย์าศาสตร์การออกกำลังกายฯ 2 0 0 7 3 0 12 0 12 

สถติิ 1 0 0 5 0 0 6 0 6 

อุตสาหกรรมเคมแีละวัสดุ 1 0 0 2 1 1 5 0 5 

รวม 18 5 0 48 22 17 100 10 110 

รวมท้ังหมด 23 87 110 

              

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ณ ตุลาคม 2565 

 

 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

ตารางท่ี 3 จำนวนพนักงานสายสนับสนุน และนักวิทยาศาสตร์ จำแนกตามหน่วยงาน วุฒิการศึกษา 

 จำนวนที่ปฏิบัติงานจรงิและศึกษาต่อ ประจำปีการศกึษา 2566 

 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ณ ตุลาคม 2565 

 

 

 

    พนักงานสายสนับสนุน วุฒิการศึกษา       ปฏิบัติงาน

จรงิ 

 ศกึษาต่อ       รวม 

ป.เอก ป. โท ป. ตรี 

 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

- จ.บริหารงานทั่วไป 0 1 1 2 0 2 

- บุคลากร 0 0 1 1 0 1 

- การเงนิและบัญชี 0 0 1 1 0 1 

- นักวิชาการศกึษา 0 0 4 4 0 4 

- นักวิเคราะห์นโยบาย 0 1 0 1 0 1 

- นักวิชาการพัสดุ 0 0 1 1 0 1 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 0 1 1 0 1 

- นักวิจัย 1 0 0 1 0 1 

รวม 1 2 9 12 0 12 

นักวิทยาศาสตร์ 

- เคมี 0 1 8 9 0 9 

- ชีววิทยา 0 1 8 9 0 9 

- ฟิสิกส์ 0 4 3 7 0 7 

- วิทย์ฯกีฬา 0 0 1 1 0 1 

- อุตสาหกรรมเคมีและ 

เทคโนโลยีวัสด ุ

0 0 
1 1 

0 
1 

รวม 0 5 22 27 0 27 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

 

 

 

แผนภาพ อัตราส่วนจำแนกประเภทตำแหน่ง         แผนภาพ อัตราส่วนจำแนกตามคุณวุฒิ 

 

จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกย้อนหลังจำนวน 5 ป ี(2560-2564)  
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สถิติ

อตุสาหกรรมฯ
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ปริญญาโท

24%
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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการย้อนหลัง 4 ปี (2560-2564)  

 

 
 

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากร   

 

จำนวนการลาศึกษาต่อของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์สายวิชาการและสายบริการ 

ย้อนหลัง 5 ปี (2559-2564) 
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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

จากข้อมูลของบุคลากรทั้งหมดสรุปได้ดังน้ีคอื  

1. บุคลากรสายวิชาการมวีุฒิการศกึษาระดับปริญาเอก จำนวน 88 คน จากจำนวนทั้งหมด 

110คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 และมีวุฒปิริญญาโท 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 และลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก 9 คน  

2. บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 47 คน (รศ. 18 คน และ ผศ. 29 

คน) จากจำนวนทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 42.72 และอยู่ระหว่างกระบวนการขอตำแหน่งทาง

วิชาการ รองศาสตร์จารย์ 4 ท่าน ขอผู้ช่วยศาสตร์จารย์ 13 ท่าน ประเมินการสอนเพื่อเตรียมขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 10 ท่าน  

3. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ตำแหน่งชำนาญงาน จำนวน 0 คน จากจำนวนทั้งหมด 37 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

แผนพัฒนาบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2568 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ใหม้ีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกในทุกหลักสูตร/สาขาวิชา  

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มีตำแหน่งทางตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ  

4. วางแผนบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของคณะ  

5. เพื่อเสรมิสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

 

แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2568 มีทั้งหมด 3 ระยะ คอื  

1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น (1 ปี)  

2. แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (5 ปี)  

3. แผนการเกษียณอายุการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  

 

 

1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น (1 ปี) 

คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนระยะสั้น โดยทำการสำรวจข้อมูล

ความต้องการพัฒนาตนเอง ซึ่งทางคณะก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอบรมหรือส่งบุคลากรเพื่อ

พัฒนาตนเองโดยใช้งบประมาณของคณะ ดังที่แสดงในตารางที่ 4 เช่น โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/

คู่มือปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและบุคลากร โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสนับสนุน

การศึกษาอิสระ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้มาตราฐาน  ESPReL   โครงการพัฒนานักวิจัย 

(Researcher Development) โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยสู ่ความเป็นเลิศ  (Science Research Unit to 

Excellence) โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ

น าน าช าต ิ  (International Publication Support Program)  โ ค ร งก า ร อ บ ร ม ค ว าม ป ลอ ด ภ ั ย ใ น

ห้องปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร   นอกจากนี้ยัง

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสายสนับสนุน  อย่าง

น้อย 10,000 บาท/ปี เพื่อให้ไปอบรม ประชุม หรือสัมนา เพื่อพัฒนาตนเองตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ 

และหลังจากการได้เข้าร่วมการอบรม ประชุม หรือสัมนาแล้วให้แจ้งผลการอบรมต่อผู้บริหารคณะฯ 

รับทราบ 
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การสนับสนุนด้านสวัสดิการพนักงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตามพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา 72 วรรค 2 ได้กำหนดไว้ ให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้รับเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งตอ้งไม่น้อยกว่าเงนิเดือน 

 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยดังน้ี 

- การเบิกสวัสดิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

1) กรณีบุคลากรเจ็บป่วยและนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ให้เบิก

จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินรายละ 2,000 บาท 

2) กรณีบุคลากรสมรสและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเป็นครั ้งแรกระหว่างบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายเงินขวัญถุงได้จำนวน 5.000 บาท  

3) กรณีบุคลากรมีบุตร ให้เบิกจ่ายงินกรณีแสดงความยินตีแก่บุคลากรที่มีบุตรคนละ 2,000 บาท 

หากบิดาและมารดาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ใชส้ิทธิเบิกจ่ายได้คนใดคนหนึ่งเท่านั้น 

4) กรณีบุคลากรพ้นจากการเป็นบุคลากรเนื่องจากเกษียณอายุปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายเงินค่าของที่

ระลึกได้ไม่เกินรายละ 3,000 บาท 

5) กรณีบุคลากรถึงแก่กรรม ให้เบิกจ่ายเงินกรณีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีเคารพศพ

ตามประเพณีของแต่ละศาสนา รมทั้งเบิกจ่ายเงินสมทบร่วมเป็นเจา้ภาพได้ไม่เกินรายละ 

5,000 บาท 

6) กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ของบุคลากรถึงแก่กรรม ให้เบิก

จ่ายเงินกรณีมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญหรอืเป็นเจา้ภาพประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณีของแต่

ละศาสนา รวมทั้งเบิกจ่ายเงินสมทบร่วมเป็นเจา้ภาพได้ไม่เกินรายละ 3,000 บาท 

7) กรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกินรายละ 10,000 

บาท และให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง  

8) กรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือหรอืร่วมทำบุญในการอุปสมบท 

ไม่เกินรายละ 2,000 บาท โดยใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงคร้ังเดียว 

 

- การเบิกเงนิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

- การเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

- การจ่ายเงนิชดเชยกรณเีกษียณอายุ 

- กองทุนสำรองเลี้ยงชพี 

- การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม
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ตารางที่ 4 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2566 

รายการจัดสรรงบประมาณ แหล่งงบประมาณ วงเงนิงบประมาณ(บาท) 

1. สน ับสนุนการการเดินทางไปประช ุม สมมนา 

ฝกึอบรมดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

งบประมาณเงินรายได้

คณะวทิยาศาสตร์ 

1,635,527 

2. สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร  

- การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน  

- การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำ

ทางดา้นวิชาการ  

- การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ  

- การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน  

- การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือ

นานาชาติ  

- การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

1,778,000 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 3,413,527 

 

งบประมาณพัฒนาบุคลากรต่อคน = 10,000 บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ์

โครงการดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน) 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/คู่มอืปฏบัิตกิาร สำหรับบุคลากร รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000 ต.ค. 2565 – ก.ย. 

2566 

2 โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มอือาชีพ ประจำป ี2565 คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

5,000 เม.ย. – พ.ค. 2566 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนสิิตและบุคลากร รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000 เม.ย. – พ.ค. 2566 

รวมงบประมาณ 115,000  

 

โครงการดา้นการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางดา้นวิชาการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมสีนับสนุนการศึกษาอิสระ รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

313,000 ธ.ค.2565, ม.ิย.กย 

2566 

2 โครงการปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารให้ได้มาตราฐาน  ESPReL รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

60,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

3 โครงการพัฒนานักวจิัย (Researcher Development) รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

120,000 พ.ย.-65 
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4 โครงการพัฒนาหน่วยวจิัยสู่ความเป็นเลิศ (Science Research Unit to Excellence) รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

50,000 พ.ย.2565,พ.ค.2566 

5 โครงการวทิยาศาสตร์วจิัย ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 100,000 เม.ย.-พ.ค.2566 

6 โครงการสนับสนุนการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยระดับนานาชาติ (International 

Publication Support Program) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

30,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

7 โครงการอบรมความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

20,000 เม.ย.-พ.ค.2566 

รวมงบประมาณ 693}000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ์

โครงการดา้นการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการแข่งขันหุ่นยนต ์ รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

10,000 ต.ค.-65 

2 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathemetic Camp) รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

50,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

3 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 19  ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 100,000 พ.ค.-ส.ค.2566 

4 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และระบบความ

ปลอดภัย 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

20,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

5 โครงการพี่เลีย้งครูวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Teacher 

Mentor Program) 

รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

30,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

6 โครงการอบรมหุ่นยนต์ รองศาสตราจารย์  

ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ  

50,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

รวมงบประมาณ 260,000  
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โครงการดา้นการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการรดนำ้ดำหัว ดร.พัทธวรรณ ละโป้ 10,000 เมย 66 

 

โครงการดา้นการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเปน็สากลหรอืนานาชาติ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

โครงการจัดประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 200,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

โครงการวารสาร UP International Journal of Science and Technology ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 40,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

โครงการสนับสนุนอาจารย์/นักวชิาการอาคันตุกะ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 10,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 10,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

รวมงบประมาณ 260,000  

 

โครงการดา้นการบริหารที่มีประสทิธิภาพและโปรง่ใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการแข่งกีฬาบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

30,000 ธ.ค.2565 

2 โครงการเครอืเทางาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

100,000 พ.ย. -ธ.ค.2565 

3 โครงการตดิตามและประเมินผลการดำเนนิงานดา้นการเงินและงบประมาณของคณะ

วทิยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

2,000 เม.ย.2566 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

26 

โครงการดา้นการบริหารที่มีประสทิธิภาพและโปรง่ใส 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

4 โครงการตดิตามและประเมินผลการดำเนนิงานดา้นความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

3,000 ธ.ค.2565,ม.ีค.,ม.ิย.

,ก.ย.2566 

5 โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

40,000 ธ.ค.2565-ม.ค.2566 

6 โครงการประชุมใหญ่ประจำปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

20,000 พ.ย.2565 

7 โครงการประเมินความพงึพอใจการปฏบัิตงิานของบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

2,000 ต.ค.2565-ก.ย.2566 

8 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

3,000 ต.ค.-พ.ย.2565 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ 50,000 พ.ย.2565-ก.พ.2566 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

200,000 เม.ย.-พ.ค.2566 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปา

ทอง 

10,000 เม.ย.-พ.ค.2566 

รวมงบประมาณ 470,000  



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

นอกจากนี้คณะยังได้มีการคำนวณอัตราพึงมีของบุคลากรสายวิชาการตามค่า FTES แล้วนำ

ข้อมูลประกอบการของบุคลากรเพิ่มเตมิจากมหาวทิยาลัยพะเยาให้เพียงพอ  

 

ตารางที่ 5 ร้อยละของหลักสตูรที่มคี่า FTES ที่เป็นไปตามเกณฑส์าขาวิชา 

  
    

หลักสูตร ผลรวมคา่ FTES อัตราพึงม ี
จำนวนอาจารย์ปัจุบนั 

รวม 
ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ 

คณิตศาสตร์ 477.72        23.89  19 4 23 

เคม ี 421.50         21.08  26 3 29 

ชวีวทิยา 284.56         14.23  16 1 17 

ฟสิิกส ์ 288.08         14.40  17 0 17 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 314.81         15.74  11 1 12 

สถิต ิ 92.42          4.62  6 0 6 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 8.92          0.45  5 0 5 

รวม 1,888.00        94.40  100 9 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570                   

2. แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (5 ปี) 

คณะวิทยาศาสตร์ มีท ั ้งหมด 7 หลักสูตร เดี ่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร วท.บ. 

(คณิตศาสตร์)  2) หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 3) หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา)4) หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)  5) 

หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 6) หลักสูตร วท.บ. (สถิติ) 7) หลักสูตร วท.บ. 

(อุตสาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) ในปัจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์จำนวนทั้งหมด 110 คน 

ทางคณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพื่อปรับวุฒิการศึกษา ปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ระหว่างลา

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 10 คน และทางคณะได้มีการติดตาม

ความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อเป็นระยะ ถ้าอาจารย์ท่านใดไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จะให้

ดำเนินการจัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการศึกษาครั้งละ 6 เดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนีค้ณะยังส่งเสริมใหอ้าจารย์ยืนขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้

มีการขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  โครงการ

พัฒนานักวิจัย (Researcher Development)เป็นต้น 

 

ตารางที่ 6 แผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในแต่ละปีตาม

ระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ แยกตามสาขาวิชา 

 

หลักสูตร 

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564  พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ปริญญาเอก 

(คน) 

ปริญญาเอก 

(คน) 

ปริญญาเอก (คน) ปริญญาเอก 

(คน) 

คณิตศาสตร์ 1 - 1 1 

เคม ี - - - - 

ชวีวทิยา 1 - - - 

ฟสิิกส ์ - 1 - - 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา - - - 1 

สถิต ิ - - - - 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ - - - - 
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ตารางที่ 7 แผนการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ ระดับ ป. เอก ในแต่

ละปีแยกตามสาขาวิชาใน ปี พ.ศ. 2564-2568 

หลักสูตร พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

คณิตศาสตร์ 1 1 1 1 

เคม ี 1 0 0 0 

ชวีวทิยา 0 0 0 0 

ฟสิิกส ์ 0 0 0 0 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 0 0 0 1 

สถิต ิ 0 0 0 0 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 0 0 0 0 

 

 

จำนวนการลาศึกษาต่อของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์สายวิชาการและสายบริการ 

ย้อนหลัง 5 ปี (2559-2564) 
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ตารางที่ 8 รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ปี2559-2565 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขา ทุน หมายเหต ุ

ปี 2559  

1. น.ส.ศรัณยา  ฟองจันทร์ อาจารย์ คณิตศาสตร์ ส่วนตัว  

2. น.ส.เสาวลักษณ์  บุญมา อาจารย์ ชวีวทิยา ทุนก.วทิย์  

3. นายนพดล  ยศบุญเรือง อาจารย์ สถิต ิ ส่วนตัว  

4. น.ส.พัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา อาจารย์ วทิยาศาสตร์การกีฬาฯ ส่วนตัว  

5. น.ส.พฤกษา  พันธ์ุปัญญา นักวชิาการเงินฯ สำนักงานฯ ม.พะเยา เรียนนอกเวลา 

ปี 2560 

1. น.ส.ศิริลักษณ์  เผ่ากันฑะ อาจารย์ คณิตศาสตร์ ทุนก.วทิย์  

2. ผศ.มานะ  ดงอนนท์ อาจารย์ คณิตศาสตร์ ทุนก.วทิย์  

3. น.ส.ศิริวรรณ อนิทรวชิัย อาจารย์ คณิตศาสตร์ ทุนก.วทิย์  

4. น.ส.พรหมภัสสร  อะสะนธิิกูร นักวชิาการศึกษา สำนักงานฯ ส่วนตัว เรียนนอกเวลา 

ปี 2562 

1. ผศ.จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ อาจารย์ เคมี ทุนก.วทิย์  

2. ผศ.เอกสุรีย์  ศักดิ์สรชัย อาจารย์ เคมี ม.พะเยา  

3. นายวีรชัย  ศลิประกอบ อาจารย์ เคมี ทุนก.วทิย์  

4. นายสิทธิวิทย์  อิ่มปัญญา นักวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์การกีฬาฯ ส่วนตัว เรียนนอกเวลา 

ปี 2563 

1 นส.พันธิตรา  กมล อาจารย์ ชวีวทิยา ส่วนตัว  

2 นายชนม์เจรญิ อาจารย์ คณิตศาสตร์ ม.พะเยา  

ปี 2564 

1 นายฐิตินันท์  กาศโอสถ อาจารย์ ฟสิิกส ์ ม.พะเยา  

ปี 2565 

1 นายณัฐวุฒ ิ พลอาสา อาจารย์ คณิตศาสตร์ ม.พะเยา บางเวลา 

2 นายภาณุพงษ์  ชัยวงค์แสน นักวทิยาศาสตร์ ชวีวทิยา ม.พะเยา เรียนนอกเวลา 

      



 
 

  

31 

ตารางที่ 9 แผนการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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นอกจากนี้ ทางคณะฯ มีแผนพัฒนาอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งวิชาการ ให้มีการยื่นขอ

ตำแหน่งวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนของอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการก็เพิ่มขึน้ จากข้อมูลผู้

มีตำแหน่งทางวิชาการในปี 2564 มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 30 ท่าน และรองศาสตราจารย์ 

14 ท่าน แต่ในปีปัจจุบัน อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คือ มีตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 29 ท่าน รองศาสตราจารย์ 18 ท่าน และอยู่ระหว่างกระบวนการของ

ตำแหน่งรองศาสตร์จารย์ 4 ท่าน ขอผู้ช่วยศาสตร์จารย์ 13 ท่าน ประเมินการสอนเพื่อเตรียมขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 10 ท่าน อย่างไรก็ตามคณะก็มีแผนที่พัฒนาให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น (ตาราง 10) โดยมีการจัดโครงการสนับสนุน เช่น โครงการสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ESPReL โครงการสนับสนุนการทำ

หนังสือ/ตำรา โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน เป็นต้น 

 

ตารางที่ 10 แผนการพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี แยกตามสาขาวิชา 

วุฒิการศกึษา 2564 2565 2566 2567 2568 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. 

คณิตศาสตร ์

 
2 1 

 
1   1   2 1  1 2 

เคม ี 4 1 
  

1   1   1 
 

 1  

ชวีวิทยา 2 2 
 

1    1   1 
 

1   

ฟิสิกส ์ 1 1 
  

  1   1 
  

1   

วิทย์าศาสตร์การออก

กำลังกายฯ 

1 
  

2   1   1 1 
 

1   

สถิต ิ

    
  1   2 

  
1   

อุตสาหกรรมเคมแีละ

วัสด ุ

1 
  

1       
  

  1 
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คณะมนีโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมคีวามก้าวหน้าในสายงาน โดยเชิญวิทยากร

มาอมรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางาน

ประจำในหัวข้อวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหางานหรือปรับปรุงพัฒนางาน และผลงานดัง

กล่างสามารถนำมาใช้ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณใน

การเดินทางไปเข้าร่วมประชุม หรืออบรมคนละ 10,000 บาท ตามหัวข้อที่สนใจของบุคลากร ผลจาก

การพัฒนาดังกล่าวทำให้บุคลากรสายสนับสนุนยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินกรอบตำแหน่ง

ชำนาญการทั้งหมด 4 คน  

ตารางท่ี 11 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ที่ หัวข้อที่ส่งเสริมให้มกีารอบรม/การให้ทนุสนับสนุน หมายเหต ุ

1 อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ตำแหน่งชำนาญการ 

เชี่ยวชาญ หัวข้อการเขียนผลงานทางวชิาการ  

ความต้องการของบุคลากร/

นโยบายของคณะ  

2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง  ความต้องการของบุคลากร/

นโยบายของคณะ  

3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานประจำในหัวข้อวิจัย

ที ่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหางานหรือปรับปรุง

พัฒนางาน  

ความต้องการของบุคลากร/

นโยบายของคณะ  

 

ตารางที่ 12 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่จะขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับ

ชำนาญการ แยกตามหลักสูตรสาขาวิชา  

หลักสูตร พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567 

สำนักงานธุรการ 3 3 2 4 

เคม ี 1 1 3 4 

ชวีวทิยา 1 2 2 4 

ฟสิิกส ์ 1 1 1 2 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 0 0 1 1 

รวม 6 7 9 15 
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3. แผนการเกษียณอายุการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภายในระยะ 5 ปีข้างหน้ายังไม่มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุการ

ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ดังนัน้ทางคณะจงึยังไม่ความจำเป็นต้องดำเนินการหาบุคลากร

มาทนแทนในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

ตารางที่ 13 แผนการเกษียณอายุการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีที่เกษยีณอายุการปฏิบัตงิาน (จำนวนคน)  

พ.ศ.2561-65   พ.ศ.2566-70   พ.ศ.2571-75   พ.ศ.2576-80  

คณิตศาสตร์ - - - - 

เคม ี - - - 5 

ชวีวทิยา - - 1 3 

ฟสิิกส ์ - - - - 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา - - - 3 

สถิต ิ - - - - 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ - - - - 

รวม 0 0 1 11 

 

ตารางที่ 14 แผนการเกษียณอายุการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน 

หลักสูตร พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566  พ.ศ.2567 

สำนักงานธุรการ - - - - 

เคม ี - - - - 

ชวีวทิยา - - - - 

ฟสิิกส ์ - - - - 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา - - - - 

รวม 0 0 0 0 
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การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

การนำแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การ

ปฏิบัติ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ให้เป็นไปตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มาตรการ และตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตร์ ที่กำหนดเป็นแนวทางไว้เพื่ อ

พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม มีการกำหนดแนวทาง การนำแผนการ

พัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2564-2568) ไปสู่การปฏิบัติโครง/ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 เพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำ แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดย จัดทำแนวทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/ กิจกรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการให้มีอัตรากำลังเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะ ความก้าวหน้าทั้งสายวิชาการ/

สายบริการ การพัฒนาระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์ 

3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ดังนี้ 

1) ติดตามการลาศกึษาต่อของบุคลากกรสายวิชาการทุกๆ 6 เดือน  

2) การนำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่ง

สำหรับเข้ารับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA 

3) การนำผลประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  

4) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของทุกหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงในปีถัดไป 
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5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อนำผลการ

ประเมินมาทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

 

 

 

นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์ 

บุคลากร 

ผูจ้ัดทำ 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.กัลยา  จำปาทอง 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ผูต้รวจสอบ 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ผูเ้ห็นชอบ 

 

 



ช่ือ-สกุล ย่ืนต ำแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

พัฒนำตนเอง2

กำรพัฒนำควำมรู้ในสำยงำน

(เพ่ิมเติม) โปรดระบุ

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำน

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำนโปรดระบุ

ข้อเสนอแนะท่ีต้องกำรให้คณะช่วย

ส่งเสริมและพัฒนำ

นายสิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา ปี 2566 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นางสาวชุติมา ใจเพ็ชร ปี 2566 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; วัสดุ อุปกรณ์;

อภิชาติ อินทร์เป็ง ปี 2568 การพัฒนาความรู้ในสายงาน

(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;

การซ่อมบ ารุงข้ันสูง ส าหรับเคร่ืองมือ

วิเคราะห์ทางเคมีข้ันสูง

วัสดุ อุปกรณ์; อุปกรณ์ในการดูแล และซ่อมบ ารุง เช่น

 เคร่ืองมือช่าง ประแจ เฉพาะทาง ท่ี

สามารถมาเปิดซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ได้

-

วิศิษฐ์ ม่ังทัศน์ ปี 2565 การพัฒนาความรู้ในสายงาน

(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์;

Robotics, Laser Photonics วัสดุ อุปกรณ์;สวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์;รางวัล แรงจูงใจ ;

วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน

นายวิวัฒน์ ถาริน ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

คุณากร เงินเย็น ปี 2568 คู่มือ; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นางสาววราภรณ์ ใจบาล ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; ต้องการพัฒนาความรู้เร่ืองมาตรฐาน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นางสาวภาวิณี ทองค า ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; ต้องการพัฒนาความรู้ด้านความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

ศักดา เข่ือนรอบเขต คู่มือ; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นายสมพล วงษ์สวัสด์ิ ปี 2566 คู่มือ;งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; แรงบันดาลใจ และแนวการสร้าง

หัวข้อคู่มือ หัวข้องานวิจัย

นางสาวอรทัย หวังสันธรรม ปี 2566 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์;การประเมิน

ค่างาน;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นางสาวปวีณา โพธ์ิทอง ปี 2568 คู่มือ;การประเมินค่างาน;งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์;การพัฒนาความรู้ในสาย

งาน(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;

ต้องการพัฒนาการใช้โปรแกรมในการ

ค านวณสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในงานวิจัย

วัสดุ อุปกรณ์;รางวัล แรงจูงใจ ;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีช่วยในการ

ปฏิบัติงาน

สุพรรณษา จันทร์สุริยา ปี 2565 การประเมินค่างาน; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;



ช่ือ-สกุล ย่ืนต ำแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

พัฒนำตนเอง2

กำรพัฒนำควำมรู้ในสำยงำน

(เพ่ิมเติม) โปรดระบุ

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำน

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำนโปรดระบุ

ข้อเสนอแนะท่ีต้องกำรให้คณะช่วย

ส่งเสริมและพัฒนำ

นฤมล บุญเรือง ปี 2567 การพัฒนาความรู้ในสายงาน

(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;

การดูแลห้องปฏิบัติการในระบบ

ออนไลน์

วัสดุ อุปกรณ์; ระบบห้องปฏิบัติการออนไลน์ จัดหางบประมาณในการท าระบบ

ห้องปฏิบัติการออนไลน์

ช่ือ-สกุล ย่ืนต ำแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

พัฒนำตนเอง2

กำรพัฒนำควำมรู้ในสำยงำน

(เพ่ิมเติม) โปรดระบุ

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำน

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำนโปรดระบุ

ข้อเสนอแนะท่ีต้องกำรให้คณะช่วย

ส่งเสริมและพัฒนำ

สุพิชฌาย์ น้อยค า ปี 2568 คู่มือ;การประเมินค่างาน;การพัฒนา

ความรู้ในสายงาน(เฉพาะงาน) โปรด

ระบุ;งานวิจัย/งานสร้างสรรค์;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

ภาณุพงศ์  ชัยวงศ์แสน ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

มณีนุช รันศรี การพัฒนาความรู้ในสายงาน

(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;

ความรู้ด้านระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องหรือใช้ในงานปฏิบัติการ

นายทรงศักด์ิ  แซ่ย่าง งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; ไม่ต้องการ;

จ านงค์ เสาวลักษณ์เมฆา ปี 2568 คู่มือ; - สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์; ห้องพัก ห้องท างานท่ีมีความเหมาะสม

กับงาน

-

นายวิวัฒน์ ถาริน ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; วัสดุ อุปกรณ์;

นฤมล บุญเรือง ปี 2568 คู่มือ; พัฒนาด้านความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นางสาวภาวิณี ทองค า ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นางสาวชุติมา ใจเพ็ชร ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; วัสดุ อุปกรณ์;

นางสาวมณีนุช รันศรี การพัฒนาความรู้ในสายงาน

(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;

วิศิษฐ์ ม่ังทัศน์ ปี 2565 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; วัสดุ อุปกรณ์;รางวัล แรงจูงใจ ;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

นายสิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา ปี 2567 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์;คู่มือ; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;วัสดุ 

อุปกรณ์;



ช่ือ-สกุล ย่ืนต ำแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

พัฒนำตนเอง2

กำรพัฒนำควำมรู้ในสำยงำน

(เพ่ิมเติม) โปรดระบุ

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำน

ท่ำนต้องกำรส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยให้

กำรปฏิบัติงำนโปรดระบุ

ข้อเสนอแนะท่ีต้องกำรให้คณะช่วย

ส่งเสริมและพัฒนำ

จิรัฎฐ์ ผูกจิตร ปี 2568 การพัฒนาความรู้ในสายงาน

(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;คู่มือ;

ด้านการจัดเก็บสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์;รางวัล แรงจูงใจ ;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

อยากให้คณะจัดสรรเก้าอี้น่ังท างานให้

ใหม่ เน่ืองจากเก้าอี้ท่ีหลายๆคนน่ังอยู่

ในปัจจุบันเร่ิมเสียและเส่ือมสภาพด้วย

อายุการใช้งานท่ีนาน

อัญชัญ กันทะเนตร์ ปี 2565 คู่มือ;การประเมินค่างาน;งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์;การพัฒนาความรู้ในสาย

งาน(เฉพาะงาน) โปรดระบุ;

ระบบสารสนเทศและงานวิจัย วัสดุ อุปกรณ์;รางวัล แรงจูงใจ ;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;

เคร่ืองมือช้ันสูง อุปกรณ์การทดลอง 

อุปกรณ์ส านักงาน

อ านวยความสะดวกในการใช้บริการ

ทุกด้าน โดยเฉพาะการใช้บริการ

เคร่ืองมือช้ันสูง อย่าได้ซับซ้อน มี

ล าดับข้ันตอนท่ีแจ้งอย่างชัดเจนจะท า

ให้การด าเนินเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ

นางสาวปวีณา โพธ์ิทอง ปี 2568 คู่มือ;งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; การพัฒนาการใช้โปรแกรมต่างๆ ท่ี

จ าเป็นในการท างาน

วัสดุ อุปกรณ์;สวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์;

ส่ิงอ าอวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 สัญญาณอินเตอร์เน็ต

นัทรีญา นุเสน ปี 2568 คู่มือ;งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;วัสดุ 

อุปกรณ์;

วัลลี หน่อแก้ว ปี 2568 คู่มือ; สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;วัสดุ 

อุปกรณ์;

สุพรรณษา  จันทร์สุริยา ปี 2567 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์;คู่มือ;การ

ประเมินค่างาน;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์; การสอนเขียนประเมินค่างาน

วชิรพันธ์ จันตระกูล ปี 2567 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; ไม่ต้องการ;

สมพล วงษ์สวัสด์ิ ปี 2567 คู่มือ;งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; รางวัล แรงจูงใจ ;สวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์;

แรงบันดาลใจ แรงดึงดูดให้อยาก

ท างานวิจัย คู่มือ

นางสาวอรทัย หวังสันติธรรม ปี 2568 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์; วัสดุ อุปกรณ์;รางวัล แรงจูงใจ ;

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์;



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสารการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

สืบกุล กาญจนสุกร์ คณิตศาสตร์ ปี 2566 ปี 2565 ด้านวิจัย;ด้านบริการ

วิชาการ;ด้านบริหาร;

อบรม เพ่ิมความร่วมมือ และการพัฒนา

เครือข่ายการวิจัย

1 ปี เคร่ืองคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สนับสนุนครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.อัยเรศ 

เอี่ยมพันธ์

คณิตศาสตร์ ปี 2565 ยังไม่สนใจ ด้านวิจัย; ตีพิมพ์ผลงานอย่างน้อยปีละ 15 เร่ือง 1 ปี ไม่มี อยากให้คณะท า fanpage 

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ในคณะ เช่น 

https://www.facebook.com/SPSเอื้อมพร วิทยารัฐ คณิตศาสตร์ ปี 2566 ปี 2568 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;ด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม;

1. ด้านการเรียนการสอน-หาความรู้หรือ

อบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สอนมากข้ึน และหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติม

2. ด้านการวิจัย-ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ และ

ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆรวมถึงแบ่งเวลา

ส าหรับงานวิจัยให้มากข้ึน

1 ปี ฐานข้อมูลงานวิจัยท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ธนพงษ์ พรมใหม่ คณิตศาสตร์ ปี 2565 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

ต าแหน่งทางวิชาการ 1 ปี เวลา

อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณิตศาสตร์ ปี 2566 ยังไม่สนใจ ด้านวิจัย; 100 บทความใน Scopus/พยายามเขียน

บทความทุกคืน โดยใช้เวลากับงานท่ีไม่

ค่อยมีประโยชน์ให้น้อย

7 เดือน ไม่มี ไม่มี

ด ารงศักด์ิ แย้มบาง

หวาย

คณิตศาสตร์ ปี 2568 ปี 2568 ด้านวิจัย; 5 ปี คอร์สอบรมเก่ียวกับ Machine learning, 

Neural Networks

สามารถใช้ Block Grant 

ส าหรับหลักสูตร Online ได้

ศิริวรรณ อนิทวิชัย คณิตศาสตร์ ปี 2567 ปี 2567 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

งานวิจัยและต าแหน่งวิชาการ 3-5ปี คอมพิวเตอร์ การสนับสนุนทุนวิจัย การท า

วิจัยในต่างประเทศ



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสารการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ธิติ เกตุค า คณิตศาสตร์ ปี 2567 ปี 2568 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;

การเรียนงานวิจัยเชิงการประยุกต์และการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ

2-3ปี อนิเทอร์เน็ต และงานวิจัน ภาษาอังกฤษ

ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณิตศาสตร์ ปี 2565 ปี 2564 ด้านวิจัย; สามารถขอทุนวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองต่อปี 1-2 ปี มีทุนวิจัยท่ีเพียงพอ จัดโครงการในการเขียนการขอ

ทุนวิจัยธนิษฐา เสมอใจ เคมี ปี 2568 ปี 2568 ด้านบริการวิชาการ; ออกแบบการบริการวิชาการและหัวข้อให้

น่าสนใจ

1 ปี บุคคลท่ีสนใจ

ดร.นฤมล เสทธยะ เคมี ปี 2564 ปี 2564 ด้านวิจัย; ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 1 ปี ทุนวิจัย

บุณฑริกา เทพสุคนธ์ เคมี ปี 2566 ปี 2567 ด้านวิจัย;ด้านการ

เรียนการสอน;ด้าน

บริการวิชาการ;

อยากให้คณะมีโครงการบริการ

วิชาการแล้วให้อาจารย์ลงไป

ช่วยท าโครงการชัยพัฒน์ ลาพินี เคมี ปี 2565 ปี 2566 ด้านวิจัย; งานวิจัย 1 เดือน ห้องปฏิบัติการเเละเคร่ืองมือ ความคล่องตัวในการเดินทาง

ไปท างานวิจัยสุทธาสินี กตัญญู เคมี ปี 2566 ปี 2566 ด้านการเรียนการสอน;

ดร.รัติยา ณ อุบล เคมี ปี 2565 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 2 งานวิจัย งดเว้นค่าตรวจวัดด้วยเคร่ืองมือ

 G-CMS, HPLC-PDA, GF-AAS

ดร.ธนิษฐา เสมอใจ เคมี ปี 2568 ปี 2568 ด้านการเรียนการสอน; จัดท าเอกสารให้ทันสมัยตามเน้ือหาปัจจุบัน ในแต่ละ

เทอมท่ีได้

รับผิดชอบ

จัดอบรมในด้านต่างๆ

รักสกุล แก่นเรณู เคมี ปี 2567 ปี 2568 ด้านบริการวิชาการ;

ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ISO

มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ

บุคลากร จัดการอบรมเป็นลักษณะบังคับ



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสารการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ดร.จักรีสิทธ์ิ จินดา

วงศ์

เคมี ปี 2565 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;ด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม;ด้าน

บริหาร;ด้านอื่นๆ;

1. ด้านการเรียนการสอน: เขียนหนังสือ 

และต ารา ท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 1 เร่ือง 

ภายในปี 2565

2. ด้านงานวิจัย: เขียนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

 Q1 อย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง

3. ด้านบริการวิชาการ: โครงการถ่ายทอด

ความรู้แก่นิสิตและนักเรียนท่ีสนใจ

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ใส่ชุด

พ้ืนเมืองตามโอกาสท่ีเหมาะสม

5. ด้านบริหาร: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. ด้านอื่นๆ: ส่งเสริมสุขภาพโดยออก

ก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ

1 ปี 1. ด้านการเรียนการสอน: เขียนหนังสือ 

และต ารา ท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 1 เร่ือง 

ภายในปี 2565 ทรัพยากรท่ีต้องการใน

การพัฒนา คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์     2.

 ด้านงานวิจัย: เขียนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

Q1 อย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง ทรัพยากรท่ี

ต้องการในการพัฒนา คือ ห้องปฏิบัติการ

และเคร่ืองมือวิเคราะห์   3. ด้านบริการ

วิชาการ: โครงการถ่ายทอดความรู้แก่

นิสิตและนักเรียนท่ีสนใจ ทรัพยากรท่ี

ต้องการในการพัฒนา คือ กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีชัดเจน              4. ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม: ใส่ชุดพ้ืนเมืองตาม

โอกาสท่ีเหมาะสม ทรัพยากรท่ีต้องการใน

การพัฒนา คือ ชุดพ้ืนเมืองประจ าคณะ

และมหาวิทยาลัย 5. ด้านอื่นๆ: ส่งเสริม

สุขภาพโดยออกก าลังกายเป็นประจ า

สม่ าเสมอ ทรัพยากรท่ีต้องการในการ

พัฒนา คือ สถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก าลังกายและเทรนเนอร์



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสารการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ผศ.ดร.สุกัญญา 

สืบแสน

ชีววิทยา ปี 2565 ปี 2566 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาติมากข้ึน การน าผลงานว้จัยไปใช้

ประโยชน์มากข้ึน และการพัฒนาการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับบริบทและให้

ประโยชน์กับผู้เรียนสูงท่ีสุด

มากกว่า 1 ปี การสนับสนุนจากคณะในการอ านวย

ความสะดวกในการท าวิจัย และการอนุมัติ

เข้าอบรม สัมนาต่างๆ

การสนับสนุนจากคณะในการ

อ านวยความสะดวกในการท า

วิจัย และการอนุมัติเข้าอบรม 

สัมนาต่างๆ

ทิพย์วรรณ สรรพ

สัตย์

ชีววิทยา ปี 2565 ปี 2566 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;

พัฒนาการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน

งบประมาณในการอบรม

การเข้าร่่วมประชุมวิชาการเฉพาะด้าน

1-3 วัน ต่อ

หัวข้ออบรม

งบประมาณ ให้การสนับสนุนงบประมาณ

การพัฒนาท่ัวถึง

สุกัญญา  สืบแสน ชีววิทยา ปี 2566 ปี 2566 ด้านวิจัย;ด้านการ

เรียนการสอน;

เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะการท างาน 1 ปี - -

สิริวัฒน์ บุญชัยศรี ชีววิทยา ปี 2566 ปี 2567 ด้านบริการวิชาการ;

ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม;

การสร้างเครือข่ายท่ีมีศักยภาพในด้านท่ี

สนใจ

6 เดือน งบประมาณต้ังต้นจ านวนไม่มาก (seeding)

 เพ่ือการด าเนินโครงการในข่วง 3 ปีแรก

อ านวยความสะดวกด้านระบบ

เอกสาร การขออนุญาตท า

โครงการด้านท่ีสนใจท่ีง่ายและ

ไม่ซับซ้อน จนผู้ปฏิบัติเกิด

ความท้อแท้
ศุภกร จันเลน ฟิสิกส์ ยังไม่สนใจ ยังไม่สนใจ ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

การอบรม

นายพงศพัศ แรงดี ฟิสิกส์ ปี 2568 ปี 2568 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านบริการ

วิชาการ;ด้านวิจัย;

ท าเอกสารประกอบการสอนท่ีสามารถ

พัฒนาเป็นต ารา รวมถึงร่วมงานวิจัยกับ

บุคลากรท่านอื่นในสาขาวิชา รวมถึง

หน่วยงานภายนอก

2-3 ปี เอกสาร เปเปอร์ คอมพิวเตอร์ ทุนวิจัย ส่งเสริมการจัดหาเอกสาร 

สนับสนุนการท าวิจัยมากข้ึน 

จัดสรรทุนมากข้ึน มีความ

ยืดหยุ่นในการเบิกจ่ายทุน

รศ.ดร.เอกสิทธ์ิ 

วงศ์ราษฎร์

ฟิสิกส์ ปี 2568 ปี 2568 ด้านวิจัย;ด้านการ

เรียนการสอน;ด้าน

บริการวิชาการ;



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสารการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ ฟิสิกส์ ปี 2566 ปี 2567 ด้านวิจัย;ด้านการ

เรียนการสอน;

เป้าหมาย: 

- พัฒนาความรู้และงานวิจัยทางด้าน

ฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาให้ทัดเทียม

ในระดับนานาชาติ

- สร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มวิจัยฟิสิกส์

ทฤษฎี

วิธีการ:

- เข้าร่วม school, short course หรือ การ

ประชุมวิชาการ ในหัวข้อใหม่ๆเก่ียวกับ

ฟิสิกส์ทฤษฎี และจักรวาลวิทยา ท้ังในและ

ต่างประเทศ เพ่ือให้มีความรู้ท่ีทันสมัยอยู่

เสมอ

- สร้างความร่วมมือกับนักวิจัยท่ีมีความ

เช่ียวชาญทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีท่ีมีผลงาน

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ท้ังชาวไทยและ

ต่างชาติ

3 ปี กระดานขนาดใหญ่มาติดต้ังไว้ท่ีห้องแล็บ

ฟิสิกส์ทฤษฏี

อยากให้คณะมีงบประมาณใน

การเชิญผู้เช่ียวชาญมาท างาน

วิจัยท่ีคณะระยะส้ัน

ศุภกร จันเลน ฟิสิกส์ ยังไม่สนใจ ยังไม่สนใจ ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ โดย

การเข้าร่วมอบรม, workshop, หรือ 

sabbatical

1 ปี



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน ในปี

การศึกษา

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

วัชราวุฒิ กฤติน

ธรรม

ฟิสิกส์ ปี 2565 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;

พัฒนาด้านการสอนและวิจัยในสาขา 

"Physics/Astrophysics Education"

การพัฒนา วิธีการ ชุดสาธิต/ปฏิบัติการ  

เพ่ือการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี

ยืดหยุ่นกับภาวะโรคระบาด และการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย  โดยอาจผสมการ

เรียนการสอนท้ังแบบ Online, Lab in 

Faculty และ Lab in Home เป็นต้น

3 ปี subscripted journal in field of  Physics 

Education,  Research Grant

ปรับปรุงภาระงานด้านการสอน

 วิจัย และบริการวิชาการให้เป็น

 70 % ของภาระงานท้ังหมด  

รวมท้ังทุนเพ่ิมสนับสนุนหัวข้อ

ศึกษาอสิระของนิสิต ให้มาก

ข้ึนอย่างน้อย 50%

กฤษดา ตาม

ประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์

การออกก าลัง

การและการกีฬา

ปี 2567 ปี 2568 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม;ด้าน

บริการวิชาการ;

น าองค์ความรู้มาสร้างประสบการณ์ให้กับ

ชุมชน

4 ปี คน ส่ิงอ านวยความสะดวก และ

งบประมาณ

ให้การสนับสนุนทางด้าน

วิทยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา

ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ วิทยาศาสตร์

การออกก าลัง

การและการกีฬา

ปี 2566 ปี 2565 ด้านวิจัย;ด้านบริการ

วิชาการ;ด้านการ

เรียนการสอน;

มีหนังสือ และงานวิจัย 3 ปี งบประมาณสนับสนุน หาช่องทางในการตรวจเล่ม 

แปลเอกสาร พรูพบทความ

ดร.อภิรักษ์ วงษ์

เหมภูมิ

วิทยาศาสตร์

การออกก าลัง

การและการกีฬา

ปี 2565 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

เข้าฝึกอบรม ไม่มี งบประมาณ ให้คณะท าการส่งเสริมโดยดู

ความแตกต่างของสาขาวิขา 

และคอยส่งเสริมตามลักษณะ

ของสาขาวิชา



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน ในปี

การศึกษา

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

พัชรินทร์ ต้ังชัยสุริยา วิทยาศาสตร์

การออกก าลัง

การและการกีฬา

ปี 2568 ปี 2566 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;ด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม;ด้าน

บริหาร;ด้านอื่นๆ;

พัฒนาการสอน ท าผลงานวิจัยและ

ต าแหน่งทางวิชาการ

2ปี เคร่ืองมือวิจัย และครอสฝึกอบรม ช่วยส่งเสริมและผลักดันเพ่ือให้

เกิดผลงานและต าแหน่งทาง

วิชาการ โดยมีความเป็นไปได้

จริง ไม่ใช่เพียงแค่การต้ัง

นโยบายบังคับเท่าน้ัน

ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ วิทยาศาสตร์

การออกก าลัง

การและการกีฬา

ปี 2568 ปี 2568 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;

ท าวิจัยและเขียนต ารา เพ่ือขอต าแหน่ง

วิชาการ

2565-2568 งบประมาณ ในการท าวิจัย ผลักดันการเข้าฝึกอบรม

พัฒนาทักษะในวิชาชีพใหม่ ๆ 

เพ่ือน ามาพัฒนาการท าวิจัย

และการสอน (งบ 1,0000 บาท

ท่ีคณะให้ยังไม่เพียงพอ)
พัชรินทร์ ต้ังชัยสุริยา วิทยาศาสตร์

การออกก าลัง

การและการกีฬา

ปี 2568 ปี 2567 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

บริการวิชาการ;ด้าน

ท านุบ ารุง

พัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และท าผลวานทางวิชาการ

2ปี เคร่ืองมือวิจัย และงบประมาณสนับสนุน

สถิต ปี 2565 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;ด้าน

อื่นๆ;

พัฒนาเพ่ือการเรียนการสอน งานวิจัย 1-2 ปี เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเฉพาะ

ด้านสถิติ

อารักษ์  กล่ินบ ารุง อุตสาหกรรม

เคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ

ปี 2567 ปี 2565 ด้านการเรียนการ

สอน;ด้านวิจัย;

1.การสร้างส่ือการสอนท่ีน่าสนใจเช่นการ

สร้างเป็นอนิเมชันอย่างง่าย/ อบรม-จัดหา

software.

2. พัฒนางานวิจัยผ่านการให้ทุนภายใน

ส าหรับการวิจัย/Visit

ตลอดท้ังปี



ช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสังกัด

การเขียน

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ต ารา

ประเมินการ

สอน

พัฒนาตนเองใน

สมรรถนะด้านใด

เป้าหมายการพัฒนา/วิธีการของการ

พัฒนา

ระยะเวลา

ในการพัฒนา
ทรัพยากรท่ีต้องการในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้

คณะช่วยส่งเสริมและพัฒนา

ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ อุตสาหกรรม

เคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ

ปี 2567 ปี 2567 ด้านวิจัย;ด้านการ

เรียนการสอน;ด้าน

บริการวิชาการ;

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตได้รับความรู้

ท่ีเป็นประโยชน์ ตรงหรือเก่ียวข้องกับท่ี

นิสิตจะได้ใช้งานมากท่ีสุด

2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีด้านการสอนเสริม

ความเข้าใจให้กับนิสิต

3. เพ่ือขอทุนวิจัยแบบกลุ่ม ท่ีไม่ได้มุ่งเป้า

เพียงการตีพิมพ์วารสาร แต่เพ่ือสามารถ

สร้างต้นแบบหรือ start up ได้

1-2 ปี เวลา เน่ืองจากภาระงานสอนและวิจัย

เป็นไปตามข้อก าหนด ค่อนข้างมาก

ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ อุตสาหกรรม

เคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ

ปี 2568 ปี 2568 ด้านบริการวิชาการ; ได้รับทุนวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 2 ปี เวลาเพ่ือสร้างเครือข่าย และก าหนด

กรอบของงานเชิงพ้ืนท่ี

ไม่มี

นายมนัส ใจมะสิทธ์ิ อุตสาหกรรม

เคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ

ยังไม่สนใจ ยังไม่สนใจ ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม;ด้าน

บริการวิชาการ;ด้าน

การเรียนการสอน;

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการผลิตสี

เขียว รวบรวมข้อมูลความต้องการของ

ชุมชนและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

5ปั ชุมชน หมูบ้าน หรือกลุ่มวิสาหกิจท่ี

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด

การผลิตสีเขียว

ฐานข้อมูลความต้องการ

พัฒนาของชุมชนต่างๆ และ

ข้อมูลผลผลิตจากชุมชนต่างๆ




