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บทน า
(Introduction)



วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

ชุมชนสูร่ะดับสากล

ปรัชญา (Philosophy)
ผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชน

อย่างย่ังยืน  

ปณิธาน (Mission)

ผลติทรัพยากรมนุษยท์ี่มีความรูค้วามสามารถ  มีความเป็นเลศิทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและสามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนดว้ยความรับผิดชอบ

และจริยธรรม

ค าขวัญ (Motto)

สร้างสรรค์พัฒนาวิทยาการ  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เลศิล้ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

วัตถุประสงค์(Objective)
1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีศักยภาพในการผลติบัณฑิตในสาขาวิชาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ

ตอนบน และในเขตพ้ืนที่ทั่วไปของประเทศ
2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สามารถด าเนินการวิจัย อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สามารถให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สาขา

ต่างๆ แก่ชุมชนอย่างเหมาะสม และมีความทั่วถึงกัน

5. เพ่ือการปฏิบั ติการต่างๆ ที่มีความสอดคล้องตามพันธกิจหลักและเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
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ประวัติความเป็นมา (History) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

20 มิถุนายน 2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัด

พะเยา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมมีติให้เปล่ียนช่ือเป็น

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้ังอยู่ 

ณ ต าบลแม่กา อ า เภอ เมือง จั งหวัดพะ เยา  ซึ่ งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ รับอ นุมั ติจาก

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย โดยได้

เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคร้ังแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 

สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย

ด าเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  และการบรหิารหลักสูตรโดยส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่ง

การบริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยแบ่งการท างานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการ

ประมงและสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในช้ันปีที่ 3-4 และต้ังแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปิดรับนิสิตเพ่ิมเติม

ในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ท าให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการ

บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา รวมเป็น 5 หลักสูตร (5 

สาขาวิชา) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น

หน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าเอาองค์ความรู้ 

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ

ภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในภูมิ

ภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสว่นกลางหรือภูมิภาคอื่น
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ต่อมามีการปรับโครงสร้างการบรหิารงานจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้แยกสาขาวิชาพืชศาสตร์ การประมง และอุตสาหกรรม

การเกษตร จัดต้ังเป็นส านักวิชาใหม่ภายใต้ช่ือ ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ท าให้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการบริหารการสอนใน 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา และได้มีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น จุลชีววิทยา 

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และสถิติ จนถึงปัจจุบันสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้ย้ายไปสังกัดส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท าให้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บริหารการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร และเปิดสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือเทคโนโลยีชีวภาพ

อน่ึง ในการบรหิารงานของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการก าหนดโครงสร้างการ

บริหารงานในระดับรองหัวหน้าส านักวิชา ประกอบด้วยรองหัวหน้าส านักวิชา 3 ต าแหน่ง คือ รอง

หัวหน้าส านักวิชาฝ่ายวิชาการ  รองหัวหน้าส านักวิชาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และรองหัวหน้า

ส านักวิชาฝ่ายกิจการนิสิต 
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คณะผู้บริหาร (Executive Members)

(นายเด่น   เครือสาร)
หัวหน้าส านักวิชา

  (ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน)       (นางสาวชนัดดา  สมจติต)์           (นายสิริวัฒน์   บุญชัยศรี)
     รองหัวหน้าส านักวิชา                รองหัวหน้าส านักวิชา                  รองหัวหน้าส านักวิชา
            ฝ่ายวิจัย                 ฝ่ายวิชาการ                    ฝ่ายกจิการนสิิต
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หัวหน้าสาขาวิชา

  (ดร.ศรศักดิ์  เทียนหวาน)            (นางสาวชนัดดา  สมจติต์)     (นายชัยพัฒน์  ลาพินี)
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์            หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ            หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

(ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ)       (ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล)           (ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ)

 หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์            หวัหน้าสาขาวิชาชีววิทยา              หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์



รายนามคณะกรรมการบริหาร

ศ.ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ ที่ปรกึษา

ผศ.ดร.นิรมล  รังสยาธร ที่ปรกึษา

นายวิศิษฏ์  สุปรียาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเล็ก  ธนู ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเด่น  เครอืสาร หัวหน้าส านักวิชา

ดร.ศรศักดิ์  เทียนหวาน รองหัวหน้าส านักวิชาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

นางสาวชนัดดา  สมจติต์ รองหัวหน้าส านักวิชาฝ่ายวิชาการ

นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี รองหัวหน้าส านักวิชาฝ่ายกิจการนิสิต
นายชัยพัฒน์  ลาพินี หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

ดร.ศรศักดิ์  เทียนหวาน หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวชนัดดา  สมจติต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ

ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
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ข้อมูลพื้นฐาน
(Basic Data)



บุคลากร

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรปฏิบัตงิาน 2 กลุ่ม จ าแนกเป็น พนักงานสาย

วิชาการและพนักงานสายบรกิาร

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

1.  ผศ. ดร.นิรมล  รังสยาธร ปฏิบัตริาชการ

2.  ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ ปฏิบัตริาชการ
3. ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ ปฏิบัตริาชการ

4. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ ปฏิบัตริาชการ

5. ดร.จตุพร  ต้ังจติรวิทยากูล ปฏิบัตริาชการ

6. ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล ปฏิบัตริาชการ

7. ดร.นุจิรา  ทาตัน ปฏิบัตริาชการ
8. นายเด่น  เครอืสาร ปฏิบัตริาชการ

9. นายสริิวัฒน์  บุญชัยศรี ปฏิบัตริาชการ

10. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา ปฏิบัตริาชการ

11. นางสาวสุชาดา  โลจนานนท์ ปฏิบัตริาชการ

12. นางสาวสุกัญญา  พิทักษ์รัตนานุกูล ลาศึกษาต่อ
13. นางสาวเนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์ ลาศึกษาต่อ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี

1. ดร.กัลยา  จ าปาทอง ปฏิบัตริาชการ

2. ดร.ชัชวาล  พลอยสุข ปฏิบัตริาชการ

3. ดร.สาโรจน์  จีนประชา ปฏิบัตริาชการ

4. นายชัยพัฒน์  ลาพินี ปฏิบัตริาชการ

5. นางสาวพักตร์วิภา  เชาว์พานิช ปฏิบัตริาชการ

6. นายคงเดช  สวาสด์ิพันธ์ ปฏิบัติราชการ
7. นายจักรีสิทธิ ์ จินดาวงศ์ ปฏิบัตริาชการ

8. นางสาวนฤมล  เสทธยะ ปฏิบัตริาชการ

9. นายวิศณุสรรค์  ชาติอารยะวดี ลาศึกษาต่อ

10. นางสาววชิราวรรณ  พิมพ์รส ลาศึกษาต่อ

11. นางสาววิไลวรรณ  ภาคทอง ลาศึกษาตอ่
12. นางสาวรัติยา  สงิหล ลาศึกษาต่อ
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อาจารย์สาขาวิชาสถิติ

1. ดร.สุลาวัลย์  ยศทะนู ปฏิบัติราชการ

2. นางสาวชนัดดา  สมจติต์ ปฏิบัตริาชการ

3. นางสาวปิยดา  พฤกสวัสดิ์นนท์ ปฏิบัตริาชการ

4. นางสาวกมลทิพย์  สุขแสงดาว ปฏิบัตริาชการ

5. นางสาวณัฐธิดา  อ่อนสวัสด์ิ ปฏิบัตริาชการ

6. นางสาวเขมวดี  ปรดีาลิขติ ลาศึกษาต่อ

อาจารย์สาขาวิชาคณติศาสตร์

1. ดร.ศรศักด์ิ  เทียนหวาน ปฏิบัตริาชการ
2. ดร.กัลทมิา  ข ารอด ช่วยราชการ พิษณุโลก

3. ดร.กมลรัตน์  แนมมณี ปฏิบัติราชการ

4. ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ ปฏิบัตริาชการ

5. ดร.ด ารงศักด์ิ  แยม้บางหวาย ปฏิบัตริาชการ

6. ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึงสน ปฏิบัตริาชการ
7. นายพีรพงษ์  สบืแสน ปฏิบัตริาชการ

8. นายสบืกุล  กาญจนสุกร์ ปฏิบัตริาชการ

9. นายธีรพงษ์  หลา้อินเชือ้ ปฏิบัตริาชการ

10. นางสาวเอือ้มพร  วิทยารัฐ ลาศึกษาต่อ

11. นางสาววาจารี  วีระ ลาศึกษาต่อ
12. นายประสิทธิ ์ ช่อล าเจียก ลาศึกษาต่อ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสกิส์

1. ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ปฏิบัตริาชการ
2. นางสาวชลธิชา  กฤษณ์เพชร์ ปฏิบัตริาชการ

3. นายไพศาล  ดวงจักร์ ณ อยุธยา ปฏิบัตริาชการ

4. นายนราธิป  สงมี ปฏิบัตริาชการ

5. ดร.นิยม  โฮ่งสทิธิ์ ปฏิบัตริาชการ

6. นายราชัญ  แรงดี ลาศึกษาต่อ
7. นางสาวพิมพ์ใจ  แสงความสว่าง ลาศึกษาต่อ

8. นายเอกสิทธิ์  วงศร์าษฎร์ ลาศึกษาต่อ
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อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

1. ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ ปฏิบัตริาชการ

2. ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี ปฏิบัติราชการ

3. นางเริงฤทัย  ศิริรักษ์ ปฏิบัตริาชการ

4. นายมนัส  ใจมะสทิธิ์ ปฏิบัตริาชการ

5. นายอารักษ์  กล่ินบ ารุง ลาศึกษาต่อ

เจ้าหน้าที่สายบรกิาร

1. นางอัญมนี เทียนหวาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ปฏิบัตริาชการ

2. นางสาวภัทรภรณ์  กอกน้อย (นักวิชาการศึกษา) ปฏิบัตริาชการ
3. นางสาวมลฤดี  มณีย์ (นักวิชาการศึกษา) ปฏิบัตริาชการ

13

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า   

สาขาวิชา จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ทั้งหมด)

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

คณิตศาสตร์ 12 0 6 6

ฟสิิกส์ 8 0 6 2

เคมี 12 0 9 3

ชีววิทยา 13 0 7 6

สถิติ 6 0 5 1

วัสดุศาสตร์ 5 0 3 2

รวม 56 0 35 21
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อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

สาขาวิชา จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

(ทั้งหมด)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ รวม

คณิตศาสตร์ 12 0 0 0 0

ฟสิิกส์ 8 0 0 0 0

เคมี 12 0 0 0 0

ชีววิทยา 13 1 0 0 1

สถิติ 6 0 0 0 0

วัสดุศาสตร์ 5 0 0 0 0

รวม 56 1 0 0 1

สาขาวิชา ชั้นปี

1 2 3 4 รวม

เคมี 77 34 30 26 167

ชีววิทยา 62 18 20 11 111

ฟสิิกส์ 5 5 5 3 18

คณิตศาสตร์ 55 15 6 76

สถิติ 33 9 42

วัสดุศาสตร์ 6 3 9

รวม 238 84 61 40 423

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามชัน้ปีและสาขาวิชาในปีการศึกษา 2552 

นสิิต

         จ านวนนิสิตของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด 423  คน  

และปรญิญาโท 4 คน จ าแนกตามสาขาวิชา และช้ันปีได้ดังนี้
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 จ านวนนิสติระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศกึษา 2552 

สาขาวิชา ชั้นปี

1 2 3 4 รวม

เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ ก(2) 2 2 - - 4

รวม 2 2 - - 4

หลักสูตร ปีการศกึษา

2553 2554 2555 2556 รวม

เคมี 24 60 40 40 164

ชีววิทยา 29 60 40 40 169

ฟสิิกส์ 15 60 40 40 155

ฟสิิกส์ประยุกต์ 4 - - - 4

คณิตศาสตร์ 29 60 40 40 169

สถิติ 14 60 40 40 154

วัสดุศาสตร์ 6 60 40 40 146

เทคโนโลยีชวีภาพ - 5 5 5 15

รวม 121 365 245 245 976

แผนการรับนิสติ ปีการศึกษา 2554 - 2556

จ านวนนิสติระดับปริญญาตรีทีส่ าเร็จการศกึษาปีการศึกษา 2552

สาขาวิชา ปรญิญาตรี

เคมี 29

ชีววิทยา 11

ฟสิิกส์ 4

รวม 44
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งบประมาณ

         มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจ านวน 

675,000  บาท และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 

440,900  บาท ส าหรับการด าเนนิงานของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ  

2553

งบประมาณการด าเนนิงานโครงการในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2553 จ านวน 440,900 บาท

ที่ รายการ จ านวนเงิน

1 ค่าอบรมพัฒนาบุคลากร 360,000

2 ค่าเดนิทางไปราชการ 90,000

3 ค่าวัสดุส านักงาน 180,000

4 ค่าอื่น ๆ 45,000

รวมเป็นเงิน 675,000

1.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจ านวน 675,000  บาท       

                     กองทุน / โครงการ งบประมาณ
    (บาท)

       ผู้รับผดิชอบ

กจิกรรมเสริมหลักสูตร

01 กองทุนเพื่อการศึกษา

1. KM Workshop ให้ความรูแ้ละทักษะดา้นการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสติ  
2,000 น.ส.ภัทรภรณ์  กอกน้อย

2. จดหมายข่าว    17,800 น.ส.นฤมล  เสทธยะ

3. โครงการเขียวบริสุทธิ์ 7,000 ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล

4. โครงการแสดงความยินดี และประเมิน
หลักสูตร บัณฑิต ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

25,000 นายสืบกุล  กาญจนสุกร์

5. โครงการประเมินผลส านักวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

5,000 นางสาวกมลทพิย์  สุขแสงดาว
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                     กองทุน / โครงการ งบประมาณ
    (บาท)

       ผู้รับผดิชอบ

กจิกรรมเสริมหลักสูตร

01 กองทุนเพื่อการศึกษา

6. โครงการประเมินผลส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 นางสาวกมลทพิย์  สุขแสงดาว

7.โครงการจัดต้ังสหกรณ์ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,000 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

8. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล On Line  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล ดา้นการ
บรหิาร การเรียนการสอน การวิจัย และ
ข่าวสารนิสิต ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

7,000 นายสบืกุล  กาญจนสุกร์

9.โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสูโ่รงเรียนใน
ชนบท เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและ
จริยธรรมของเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดพะเยา  
ครัง้ที่ 3  

8,000 ดร.ปิยชนม์  เกษสุวรรณ

10. โครงการสานสัมพันธส์ านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,000 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

11. โครงการ Lecture Note  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการพิมพ์หนังสือ หรือต าราส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10,000 ดร.ศรศักดิ์  เทียนหวาน

12. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต การแนะแนว
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ

12,000 ดร.ปิยชนม์  เกษสุวรรณ

13.Goodbye Senior ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

7,000 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

14. โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10,000 นายเด่น  เครอืสาร

15.โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลติ
เซรามิก

8,000 นางสาวนฤมล  เสทธยะ
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                     กองทุน / โครงการ งบประมาณ
    (บาท)

       ผู้รับผดิชอบ

กจิกรรมเสริมหลักสูตร

01 กองทุนเพื่อการศึกษา

16.โครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติของส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,000 ดร.ศรศักด์ิ  เทียนหวาน

17.โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,000 ดร.ศรศักดิ์  เทียนหวาน

18.KM เพ่ือการพัฒนาทักษะดา้นการประกัน
คุณภาพของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ติดตามผล)

1,000 นางสาวภัทรภรณ์   กอกน้อย

19.โครงการการจัดการความรูด้า้นการวิจัย 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KM)
6,000 นายมนัส  ใจมะสทิธิ์

20.โครงการ การจัดท ากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 
แผนด าเนนิงาน  การบรหิารความเสี่ยงส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 นายเด่น  เครอืสาร

21.กลยุทธ์การเขียนโครงการวิจัยกับการเขยีน
อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การวิจัยและขอต าแหน่งทางวิชาการ

22,800 ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ

22.ชมรมคณิตศาสตร์ 5,000 ดร.กมลรัตน์  แนมมณี

23.โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 5,000 ดร.ประลองยุทธ์  ศรีปาลวิทย์

24.รายงานประจ าปี  2553  ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,000 นายเด่น  เครอืสาร

รวมทั้งสิ้น 294,600
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                     กองทุน / โครงการ งบประมาณ
    (บาท)

       ผู้รับผดิชอบ

กจิกรรมเสริมหลักสูตร

03 กองทุนบริการวิชาการ

1.โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่สังคม 0 ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์

2.โครงการส ารวจความต้องการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชนใน
จังหวัด พะเยา

5,000 ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล

3.ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม

10,000 นายไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา

4.โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแปรรูป
ผลติภัณฑ์ในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน

10,000 ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี

5.โครงการเผยแพร่ศักยภาพของครู
วิทยาศาสตร์ส าหรับโรงเรียนในเขต
ภาคเหนือตอนบน

10,000 ดร.วรรณฤด ี แก้วมีศรี

6.เครอืข่ายการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ระดับอุดมศึกษา (Independent Study 

Network  for Higher  Education)

20,000 ดร.ศรศักดิ์  เทียนหวาน

7.โครงการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์และ
สื่อการสอน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

18,000 ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ

8.การอบรมเชงิปฏิบัตกิาร : การใช้
โปรแกรม  Latex  ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษส าหรับพิมพ์เอกสารวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6,500 ดร.ด ารงศักด์ิ แย้มบางหวาย

รวมทั้งสิ้น 79,500
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06 กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1.พ้ืนบ้านลา้นนาส านักวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

6,800 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

2.สบืสานกีฬาพืน้บ้านไทย และกีฬาสากล 15,000 ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ

3.พิธรีดน้ าด าหัวอาจารย์ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8,000 นางอัญมณ ี เทียนหวาน

4.พิธีไหว้ครู 9,000 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

5.ท าบุญส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

18,000 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

6.ถวายเทียนเข้าพรรษา 5,000 นางสาวเอือ้มพร วิทยารัฐ

7.ทอดผา้ป่าสามัคคี 5,000 นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี

รวมทั้งสิ้น 66,800

                     กองทุน / โครงการ งบประมาณ
    (บาท)

       ผู้รับผดิชอบ

กจิกรรมเสริมหลักสูตร

03 กองทุนวิจัย

1.การพัฒนาเครื่องมอืจมูกประดิษฐ์เพ่ือวัด
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกลิ่น
ธรรมชาติและกลิ่นสังเคราะห์ของ
กระเทียม

27,000 นายไพศาล ดวงจักร์ ณ 

อยุธยา

2. การลูเ่ข้าแบบอ่อนและแบบเข้มของ
ขั้นตอนวิธีท าซ้ าโดยปริยายส าหรับวงศ์
จ ากัดของการสง่ไมข่ยายคลา้ยแบบเชิงเสน้
ก ากับ

31,000 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน

รวมทั้งสิ้น 58,000
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อาคารสถานที่

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส านักงานอยู่ที่ห้อง SC2201 อาคารปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1  หลังที่ 2 และมีห้องพักอาจารย์ จ านวน 8 ห้องอยู่ตามช้ันต่างๆ 

ของอาคารปฏิบัตกิารฯ หลังที่ 1 และหลังที่ 2 โดยแบ่งห้องพักให้เป็นไปตามสาขาวิชา

ส าหรับห้องปฏิบัติการน้ันอยู่ในส่วนที่รับผิดชอบของส่วนงานปฏิบัติการ ที่ทางส านักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้บริการการเรียนการสอน และการวิจัยอยู่น้ันจะ

ประกอบดว้ย

ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา SC1207, SC 2210  

ห้องปฏิบัติการเคมี SC1307, SC 2310, SC 2305  

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ SC1107, SC 2110, SC 2105

ห้องเก็บตัวอย่างทางชวีวิทยา SC4205
ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช SC4206

         ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณส่วนกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยา โดยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ตามความต้องการของแตล่ะสาขาวิชา  โดยการก าหนดคุณลักษณะ ราคา และจ านวนที่ต้องการ แล้ว
ทางส่วนงานพัสดุของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งน้ีครุภัณฑ์การศึกษาทั้งหมดจะถือเป็น
ครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ถูกรับผิดชอบโดยสว่นงานปฏิบัตกิารในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และดูแลต่อไป



ตารางสรุปการประเมินตนเองโดยภาพรวมของส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์ประกอบ

การประเมินตัวเอง การประเมินตรวจสอบ

คะแนน ระดับการ คะแนน ระดับการ

เฉลี่ย ประเมิน เฉล่ีย ประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนนิการ 2.00 พอใช้ 2.50 ดี

2. การเรียนการสอน 2.23 ดี 2.31 ดี

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00 ดมีาก 3.00 ดมีาก

4. การวิจัย 3.00 ดมีาก 3.00 ดมีาก

5. การบรกิารวิชาการแก่สังคม 2.75 ดมีาก 3.00 ดมีาก

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก

7. การบรหิารและการจัดการ 2.89 ดมีาก 2.78 ดี

8. การเงินและงบประมาณ 3.00 ดมีาก 3.00 ดมีาก

9. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ 2.67 ดมีาก 3.00 ดมีาก

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 2.63 ดีมาก 2.70 ดีมาก
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งานวิจัย
(Research)
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โครงการวิจัย และแหล่งทุนวิจัยจ านวนเงินวิจัย

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ นักวิจัย  
ปีงบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

แหล่งทุน
วิจัย

1 ระเบียบวิธที าซ้ าส าหรับการประมาณ
ค่าจุดตรึงของการสง่ไมข่ยายและการ
สง่ไมข่ยายแบบเชิงเสน้ก ากับในปรภิูมิ
บานาค

ดร. ศรศักด์ิ 
เทียนหวาน 

พ.ค.2551- 
ม.ิย.2553

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย
435,000 บ.

2 วิธีการท าซ้ าหาจุดตรึงร่วมส าหรับการ
สง่แบบไม่เชงิเสน้ใน                             
ปรภิูมิบานาค

ดร. กมลรัตน์ 
แนมมณี

พ.ค.2551- 
ม.ิย.2553

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
399,000 บ. 

3 ความหลากหลายและความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมของประชากรไรศัตรูผึง้
สกุล       ทรอปิลิแลปในประเทศไทย

ดร.ทิพย์วรรณ
สรรพสัตย์

พ.ค.2551-
ม.ิย.2553

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
480,000 บ.

4 ผลของการเติมรีแล็กเซอร์เฟร์โรอิเล็กท
ริกต่อสมบัตทิางไฟฟ้าของเซรามิกใน
ระบบ PbZr1/2Ti1/2O3-PbB/1/3Nb2/3 

O3 เมื่อ B/=Fe2+,Ni2+ และ Zn2+

ดร.อนุรักษ์
ประสาทเขตร์
การ

ม.ีค.2552-
ม.ีค.2554

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
480,000 บ.

5 การเสื่อมตามอายุของสารเซรามิกเลด
เซอร์   โคเนตไททาเนตที่เจือ Cr(III) 
ออกไซด์ร่วมกับ Nb(V) ออกไซด์

ดร.ปิยชนน์
เกษสุวรรณ

6 ม.ีค.2552 -    
15 ม.ีค. 2554

ส านักงากองทุน

สนับสนุนการวิจัย
480,000 บ.

6 ผลของการเติมวัสดุที่โครงสร้าง ABO3 
ต่อสมบัตทิางไฟฟ้าของเซรามิกที่มี 
PbTiO3- เป็นองค์ประกอบหลัก

ดร.อนุรักษ์
ประสาทเขตร์
การ

ม.ิย.2552-
ม.ิย.2553

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ

แห่งชาติ
200,000  บ.

7 อิทธิพลของการเจือรว่ม Cr (III) 
ออกไซด์ร่วมกับ Nb(V) ออกไซด์ เซรา
มิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่มีต่อ
คุณสมบัติเปียโซอิเล็กทริก

ดร.ปิยชนน์
เกษสุวรรณ

ม.ิย. 2552-
ม.ิย.2553

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ

แห่งชาติ
200,000  บ.
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ล าดับ
ที่

 โครงการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์

ชื่อนักวิจัย  
ปีงบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

แหล่งของทุน
วิจัย

8 โครงการส ารวจรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  
2552 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แพร่  น่าน  
พะเยา  สุโขทัย

อ.เดน่ เครอืสาร
ดร.สทิธิศักด์ิ
ปิ่นมงคลกุล
อ. สริิวัฒน์
บุญชัยศรี
ดร.ประลองยุทธ์ 

ศรีปาลวิทย์
ดร.ทิพย์วรรณ  
สรรพสัตว์

7 พค.2552 -  
3 มีค. 2553

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม
1,884,615 บ.

9 Fixed point theorems & 
conver- gence theorems for 
nonexpan -sive and 
generalized nonexpan -sive 

mappings with applications

ดร.ธนกฤต
เทียนหวาน

2 มีค 2553 -    
1 มีค 2556

ศูนย์ความเป็นเลิศ

คณิตศาสตร์
200,000 บ.

10 Development of Multiferroic 
Materials in BiFeO3-based 
system for high density data 

recording application

ดร.อนุรักษ์
ประสาทเขตร์
การ

20 สค.2553 - 
19 สค. 2554

ศูนย์วิจัยร่วม
เฉพาะทางดา้น
สว่นประกอบ

ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์
550,000 บ.

11 การเตรียมและศึกษาสมบัติ
วัสดุประกอบแป้งกับไคโตซาน
เพ่ือใช้งานบรรจุภัณฑ์สัมผัส
อาหาร

ดร.วรรณฤดี
แก้วมีศรี

15 มิย.2553 -
14 มิย. 2555

ส านักงากองทุน

สนับสนุนการวิจัย
480,000 บ.

12 เซตวิภัชนัยและความสัมพันธ์
ของกรีนของกรุปพอยดแ์กมมา
อันดับในพจน์ของเซตย่อยวิภัช
นัย

ดร.อัยเรศ  
เอี่ยมพันธ์

15 มิย.2553 -
14 มิย. 2555

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย
352,000 บ.
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ล าดับ
ที่

 โครงการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์

ชื่อนักวิจัย  
ปีงบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

แหล่งของทุน
วิจัย

13 ขั้นตอนวิธีท าซ้ าส าหรับการหา
ผลเฉลยร่วมของปัญหาสมดุล 
ปัญหาอสมการการแปรผันและ
ปัญหาจุดตรึง

ดร.ธนกฤต  
เทียนหวาน

15 มิย. 2553-
14 มิย. 2555

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
480,000 บ.

14 การตรวจสอบผลของสารสกัด
จากพืชต่อเมตาบอลซิึ่มของ
น้ าตาลในมอดแป้งแมลงศัตรูใน
โรงเก็บ

ดร.นุจิรา ทาตัน 15 มิย. 2553-
14 มิย. 2555

ส านักงากองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
480,000 บ.

15 การหาค าตอบของปัญหาเชิง
ดุลยภาพและปัญหาอสมการ
การแปรผัน

ดร.กมลรัตน์  
แนมมณี

15 มิย. 2553-
14 มิย. 2555

ส านักงากองทุน

สนับสนุนการวิจัย
368,000 บ.

16 การลูเ่ข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม
ของขั้นตอนวิธีท าซ้ าโดยปริยาย
ส าหรับวงศ์จ ากัดของการสง่ไม่
ขยายคลา้ยแลลเชิงเสน้ก ากับ

ดร.ธนกฤต  
เทียนหวาน

1 มค. 2553- 
31 ธค. 2553

รายได้ ปี 2553
62,000  บ.

17 การโคลน cDNA ที่เข้ารหัส
เอนไซม ์UDP-glucose : 
anthocyanin 5-O-
glucosyltransferasc (5-GT) 
จากดอกอัญชัญ (Clitoria
ternatea Linn.)

ดร.ภพเก้า 
พุทธรักษ์

1 มค. – 31 ธค 
2553

แผ่นดนิ ปี 2553
300,000  บ.

18 การพัฒนาความคิดรวบยอด
ของนิสิตปี 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เกี่ยวกับลักษณะของแสงที่พุ่ง
ออกมาจากแหลง่ก าเนิดแสงที่
เป็นจุด โดยวิธีสืบเสาะหา
ความรู้

ดร.กรีฑา    
แก้วคง

กค - กย             
2553

รายได้ ปี 2553
4,000  บ.
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จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์ เผยแพร่
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  จ านวน  1  เรื่อง    

ล าดับ
ที่

ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

1 Pimraksa, K., Chindaprasirt, P., and Setthaya N. (2009). Synthesis of zeolite phases
from combustion by- products. Waste Management Research. (11 pages. 

doi:10.1177/0734242X0936036). (Impact  Factor : 0.835)

1.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติ  จ านวน  2  เรื่อง

ล าดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

1 Thanee, N., Kupittayanant, S., and Pimmongkholgul., S. (2009). Prevalence of 
Ectoparasites and Blood Parasites in Small Mammals at Sakaerat Environmental 
Research Station, Thailand. Thai Journal of Agricultural Science 2009. 42(3) :     

149-158.

2 กมลรัตน์ แนมมณี. (2553).  ตัวก าหนดของตัวเลขในปฏิทิน. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
38(1) :16-24.

2. ผลงานที่น าเสนอในการประชุมหรอืสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ    
2.1 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุม/สมัมนาระดับนานาชาติ   จ านวน  4  เรือ่ง 

ล าดับ
ที่

ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน ตีพิมพ์เป็น
Proceeding  

ตีพิมพ์เป็น
บทคัดย่อ

1 2.1.1  Oral  Presentation
Pinmonghholgul, S., (31 July – 5 August/2010).
Biodiversity of Wildlife in Northern Area Local of 
Thailand. (Oral  Presentation). International 
Conference Toward Enhancement of Economic, 
Socail, Technological and Environmental 
Development for Welfare Implications in the 
Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific. 
Yogyakarta/Jogjakarta Plaza Hotel/Indonesia.
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ล าดับ
ที่

ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน ตีพิมพ์เป็น
Proceeding  

ตีพิมพ์เป็น
บทคัดย่อ

2 2.1.2 Poster Presentation
Rangsayatorn, N. and Jaiphet, C. (12-
15/January/2010). In Vitro Conservation of 
Dendrebium draconis Rchb. f., Under Minimal Growth 
Conditions. (Poster Presentation). International 
Orchid Symposium. Taichung, Taiwan.



3 Prasatkhetragarn, A. (20-24 June 2010). Electrical 
properties and morphotopic phase boundary of 
Pb((Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(B’1/3Nb2/3)O3 ceramics, where 

B’=Zn2+,Co2+ and Ni2+. (Poster Presentation). 
RCBJSF-10Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium 
on Ferroelectricity. Yokohama/ JAPAN.



4 Prasatkhetragarn, A. (20-24 June 2010). Electrical 
properties of double perovskite Sr(Ni1/2Mo1/2)O3 
ceramics. 
PosterPresentation).RCBJSF10Russia/CIS/Baltic/Jap
an Symposium on Ferroelectricity. Yokohama/ 
JAPAN.
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2.2 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุม/สัมมนาระดับชาติ  จ านวน...9..เรื่อง

ล าดับ
ที่

ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน ตีพิมพ์เป็น  
Proceeding   

ตีพิมพ์เป็น
บทคัดย่อ

1 2.2.1  Oral  Presentation
Thianwan, S., (15-17/ตุลาคม/2552).  Iterative 
Schemes for Approximation of Fixed Points of 
Nonexpansive and Asymptotically Nonexpansive 
Mappings in a Banach Space. (Oral  presentation).  
การประชุม  นักวิจัยรุ่นใหม่  พบ  เมธวีิจัยอาวุโส 
สกว.ครั้งที่ 9. โรงแรมฮอลเิดย์อินน์  รีสอร์ท  รีเจนท์ 
บีช  ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี.



2 Yotthanoo, S., and Choonpradub, C. (27-28 
พฤษภาคม 2552). 2Statistical Methods for Estimating 
Under-reported cases. การประชุมวิชาการสถิติและ
สถิติประยุกต์  ครัง้ที่ 11 ประจ าป ี2553. โรงแรมฮอลิ

เดย์ : เชียงใหม่.  



3 มนัส  ใจมะสิทธ์ิ, พัชรีญา เสาร์แก้ว และศรีรัตนา  อุ่น
เมอืง. (29-31/กรกฎาคม/2553). การตกตะกอนด้วย
ไฟฟ้าของสารละลายสย้ีอมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา. (Oral 
presentation). นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 : วิถีชวีติย่ังยืน
บนพ้ืนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง. พิษณุโลก/อาคารเรียน
รวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ม.นเรศวร/ ประเทศ
ไทย



4 วรรณฤดี  แก้วมีศรี และกฤษดา มานนท์. (29-31/ 
กรกฎาคม/ 2553). การเตรียมและสมบัติของวัสดุ
ประกอบฟิลม์แป้งมันส าปะหลังผสมไคโตซาน. (Oral 
presentation). นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 : วิถีชวีติย่ังยืน
บนพ้ืนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง. พิษณุโลก/อาคารเรียน
รวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ม.นเรศวร/ ประเทศ

ไทย
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ล าดับ
ที่

ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน ตีพิมพ์เป็น  
Proceeding   

ตีพิมพ์เป็น
บทคัดย่อ

5 วารุต  อยู่คง, ภพเก้า  พุทธรักษ์ และมณฑล  สงวน
เสริมศรี. (1-2/สิงหาคม/2553). การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
ปลายยอด และใบอ่อนของมะลิลา. (Oral presentation). 
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครัง้ที่ 6 : 
ความย่ังยืนของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
สังคมไทย “ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก”. 
พิษณุโลก/คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ ประเทศไทย.



6 สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล, และอรพรรณ  บุญประเสริฐ. 
(25/สงิหาคม/2553). การปลดปลอ่ย
คาร์บอนไดออกไซด์จากผวิดินในพืน้ที่ป่าปลูกของสถานี
วนวัฒนวิจัยแม่กา. (Oral presentation). การประชุม
วิชาการ วิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2. พะเยา/มหาวิทยาลัยพะเยา/ 
ประเทศไทย.



7 Cholamjiak, P., and Suantai, S., (9-12 
/September /2010). A Hybrid Method for a Family of 
Relatively Quasi-Nonexpansive Mappings and an 
Equilibrium Problem in Banach Spaces. The Second 
Asian Conference on Nonlinear Analysis and 
Optimization (NAO-Asia 2010). Phuket/Royal 

Paradise Hotel&Spa/Thailand.



8 Nammanee, K., and Wangkeeree, R., (9-12 
/September /2010). Strong convergence of general 
iterative methods for nonexpansive mappings in 
Banach spaces. The Second Asian Conference on 
Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia 
2010). Phuket/Royal Paradise Hotel&Spa/Thailand.
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ล าดับ
ที่

ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน ตีพิมพ์เป็น  
Proceeding   

ตีพิมพ์เป็น
บทคัดย่อ

9 Thianwan, T. (9-12 /September /2010). Shrinking 
projection methods for solving generalized equilibrium 
problems, variational inequality problems and 
common fixed point problems in Banach spaces. The 
Second Asian Conference on Nonlinear Analysis 
and Optimization (NAO-Asia 2010). Phuket/Royal 

Paradise Hotel&Spa/Thailand.



จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)  จ านวน  66  เรื่อง

ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ผศ.ดร.นิรมล  
รังสยาธร

Ultrastructural changes in various 
organs of the fish Puntius 
gonionotus fed cadmium-enriched 

cyanobacteria

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009 จ านวน 1  

ครัง้ DEC 2009

ผศ.ดร.นิรมล  
รังสยาธร

Cadmium biosorption by cells of 
Spirulina platensis TISTR 8217 
immobilized in a alginate and silica 

gel

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009 จ านวน 2   

ครัง้ OCT 1 2009
OCT 2009 และปี 
2010 จ านวน 1 ครัง้ 

MAR 2010

ผศ.ดร.นิรมล  
รังสยาธร

Histopathological changes in the 
gastrointestinal tract of fish, Puntius 
gonionotus, fed on dietary 

cadmium

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009 จ านวน  1 
ครัง้ ปี 2010 จ านวน 1 

ครัง้ AUG 2010

ผศ.ดร.นิรมล  
รังสยาธร

Phytoremediation potential of 
Spirulina (Arthrospira) platensis : 
biosorption and toxicity studies of 

cadmium 

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009 จ านวน 1 
ครัง้ SEP 2009 และปี 

2010จ านวน 3 ครัง้
MAY 2010JAN 2010
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ดร.นุจิรา  ทาตัน Regulation of soluble and 
membrane-bound trehalase 
activity and expressionof the 
enzyme in the larval midgut of 
the bamboo borer Omphisa 

fuscidentalis

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
NOV 2009 ป ี2010 

จ านวน 2 ครัง้
SEP 2010 and APR 12 

2010

ดร.นุจิรา  ทาตัน Dual control of midgut trehalase 
activity by 20-hydroxyecdysone 
& an inhibitory factor in the 
bamboo borer Omphisa 

fuscidentalis 

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
NOV 2009 ป ี2010 

จ านวน 1 ครัง้
APR 12 2010

ดร.นุจิรา  ทาตัน Hormonal mechanisms underlying 
termination of larval diapause by 
juvenile hormone in the bamboo 

borer, Omphisa fuscidentalis

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JUL 2010

ดร.นุจิรา  ทาตัน Correlation of oxygen 
consumption, cyt-c oxidase, and 
cyt- c oxidase subunit I gene 
expression in the termination of 
larval diapause in the bamboo 

borer, Omphisa fuscidentalis

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
FEB 2010

ดร.จตุพร         

ต้ังจติรวิทยานุกูล

Characteristic expression of three 
heat shock-responsive genes 
during larval diapause in the 
bamboo borer Omphisa 

fuscidentalis

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
SEP 2010 JUL 2010
FEB 2010 MAR 2010

ดร.จตุพร         

ต้ังจติรวิทยานุกูล

Identification, characterization, 
and developmental regulation of 
two storage proteins in the 
bamboo borer Omphisa 

fuscidentalis

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ

Phase formation, microstructure, 
and dielectric properties of (1-

x)PZT-(x)PCN ceramics

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009, 1 ครัง้ OCT 

2009 ป ี2010 , 1 ครัง้
MAR 2010

ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ

Changes in the dielectric properties 
of Pb(Zr1/2Ti1 /2)O-
3Pb(Co1/3Nb2/3)O-3 ceramics 
under compressive stress applied 

perpendicularly to the electric field

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
FEB 15 2010

ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ

Phase formation, microstructure, 
and dielectric properties of (1á-áx) 

PZT-(x) PCN ceramics

Google  

scholar
ปี 2009 จ านวน 2 ครัง้
DEM 28 2009

ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ

Effects of Niobium Doping on 
Dielectric and Ferroelectric 
Properties of Chromium Modified 

Lead Zirconate Titanate Ceramics

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
2010

ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ

Effects of vibro-milling time on 
phase formation and particle size 

of Zn3Nb2O8 nanopowders

Google  

scholar

ในปี 2010 จ านวน 1 

ครัง้ AUG, 23 ,2010

ดร.ปิยชนน์     
เกษสุวรรณ

Electrical Properties of Nb-DOPED 

Pb (Zr0. 52Ti0. 48) O3 Ceramics

Google  

scholar
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
2009

ดร.ปิยชนน์     

เกษสุวรรณ

Effects of Niobium Doping on 
Dielectric and Ferroelectric 
Properties of Chromium Modified 

Lead Zirconate Titanate Ceramics

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
2010

ดร.ธนกฤต   
เทียนหวาน

Common fixed points of new 
iterations for two asymptotically 
nonexpansive nonself-mappings in 

a Banach 

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
2009 ป ี2010 จ านวน 

2 ครัง้ APR 15 2010
APR 1 2010
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ดร.ธนกฤต  
เทียนหวาน

Weak and strong convergence of an 
implicit iteration process for a finite 

family of nonexpansive mappings

Google  

scholar
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
NOV 15 2009 ปี 2010 
จ านวน 2 ครัง้ JAN 10 

2010

ดร.ธนกฤต     
เทียนหวาน

Weak and strong convergence 
theorems for new iterations with errors 

for nonexpansive nonself-mapping

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้

ดร.ธนกฤต      
เทียนหวาน

Strong convergence theorems by 
hybrid methods for a finite family of 
nonexpansive mappings & inverse-

strongly monotone mappings

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้

ดร.กมลรัตน์      
แนมมณี

The modified Noor iterations with 
errors for non-Lipschitzian mappings in 
Banach spacesK Nammanee, S 
Suantai - Applied Mathematics and 

Computation, 2007 - Elsevier

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JUN 15 2010

ดร.กมลรัตน์      
แนมมณี

Convergence criteria of modified Noor 
iterationswith errors for asym-

ptotically nonexpansive mappings

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
SEP 2010 JUN 15 ,10  
JAN-MAR 2010

ดร.อัยเรศ      
เอี่ยมพันธ์

On the least (ordered) semilattice 

congruences in ordered Γ-semigroups

Google  

scholar
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
DEC 2009

ดร.อัยเรศ                     
เอี่ยมพันธ์

On bi-ideals of semigroups Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้

ดร.อัยเรศ      
เอี่ยมพันธ์

The Green-Kehayopulu relations in le-

Γ-semigroups

Google  

scholar
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
OCT 2009

ดร.อัยเรศ       
เอี่ยมพันธ์

Lateral ideals of ternary semigroups Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
FEB 2010
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

อ.ประสิทธิ์        
ช่อล าเจียก

A Hybrid Iterative Scheme for 
Equilibrium Problems, Variational 
Inequality Problems, and Fixed 

Point Problems in Banach Spaces

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 3 ครัง้
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้

อ.ประสิทธิ์     
ช่อล าเจียก

A New Hybrid Algorithm for 
Variational Inclusions, Generalized 
Equilibrium Problems, and a Finite 
Family of Quasi-Nonexpansive 

Mappings

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 5 ครัง้

ดร.ประลองยุทธ์ 
ศรีปาลวิทย์

Investigation of Stellantchasmus 
falcatus metacercariae in half-
beaked fish, Dermogenus pusillus 
from four districts of Chiang Mai 

Province, Thailand

Google  

scholar
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
OCT  2009

ดร.ทิพย์วรรณ 
สรรพสัตย์

Matrilineal origins of Apis mellifera 

in Thailand

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
OCT 2009

ดร.นิยม         
โฮ่งสทิธิ์

Sensor response formula for sensor 

based on ZnO nanostructures

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JUN 3 2010

ดร.นิยม        
โฮ่งสทิธิ์

AZO/Ag/AZO multilayer films 
prepared by DC magnetron 
sputtering for dye-sensitized solar 

cell application

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
AUG 2010

ดร.นิยม         
โฮ่งสทิธิ์

Zinc oxide nanostructures for 
applications as ethanol sensors and 

dye-sensitized solar cells

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
DEC 15 2009
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JUN 3  2010

ดร.นิยม        
โฮ่งสทิธิ์

Growth kinetic and characterization 

of tetrapod ZnO nanostructures

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
DEC  2009
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ดร.นิยม        
โฮ่งสิทธิ์

Ethanol sensor based on ZnO and 

Au-doped ZnO nanowires

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009,ครัง้ NOV ,09 

OCT,09 ป2ี010, 1 ครัง้
JAN ,FEB & APR 10

ดร.นิยม        
โฮ่งสทิธิ์

Growth kinetic and characterization 
of RF-sputtered ZnO : Al 

nanostructures

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009,1 ครัง้ NOV 

,09 ปี 2010,1 ครัง้
JAN & JUN 2010

ดร.นิยม        
โฮ่งสทิธิ์

Zinc oxide nanobelts by RF 

sputtering for ethanol sensor

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 6 ครัง้
NOV & OCT  2009
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JAN & JUN 2010

ดร.นิยม        
โฮ่งสทิธิ์

Single-crystalline ZnO nanobelts 

by RF sputtering

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009, 3 ครัง้ NOV  

25,30 & DEC 2009
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
MAY & JUN 2010

ดร.ชัชวาล    
พลอยสุข

Synthesis of isagarin, a tetracyclic 
naphthoquinone via a palladium-

catalyzed cyclization

ISI Web of 

Knowledge

ปี 2009, 1 ครัง้ NOV  

2009 ป ี2010 ,1 ครัง้
JUL , 2010

ดร.วรรณฤด ี   
แก้วมีศรี

Effect of die geometry on foaming 
behaviors of high-melt-strength 

polypropylene with CO2

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้

ดร.วรรณฤด ี   
แก้วมีศรี

Effect of solvent plasticization on 
polypropylene microcellular 
foaming process and foam 

characteristics

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 2 ครัง้
DEC 15 2009

ดร.วรรณฤดี    
แก้วมีศรี

Effects of CO2 and Talc Contents 
on Foaming Behavior of Recyclable 

High-melt-strength PP

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 2 ครัง้
NOV & OCT  2009
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
JAN 30 2010
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ดร.ณัชชา  
อินทร์จันทร์

Metastable dissociation of anions 

formed by electron attachment

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
APR & JAN 2010

ดร.ณัชชา                     

อินทรจ์ันทร์

Influence of functional groups on the 
site-selective dissociation of adenine 

upon low-energy electron attachment

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
AUG  JUN & FEB  

2010

ดร.ณัชชา                

อินทรจ์ันทร์

Pyridine adsorbed on H-Faujasite 
zeolite: Electrostatic effect of the 
infinite crystal lattice calculated from a 

point charge representation

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 4 ครัง้
DEC  2009 NOV 26 

2009 NOV 17 2009
2009 ป ี2010 จ านวน 

1 ครัง้ AUG  2010

ดร.กัลยา                      
จ าปาทอง

Electrocoagulation of quinone pigments ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
SEP-DEC 2009

ดร.กัลยา                    
จ าปาทอง

Electrocoagulation of some heavy 

metals

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JAN-FEB 2010

ดร.สาโรจน์                  
จีนประชา

Coumabiocins A-F, Aminocoumarins 
from an Organic Extract of 

Streptomyces sp L-4-4

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
AUG 2010

ดร.สาโรจน์                    
จีนประชา

Candenatenins A-F, Phenolic 
Compounds from the Heartwood of 

Dalbergia candenatensis

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
FEB 17 &FEB 24,10

ดร.สาโรจน์                    
จีนประชา

Yeast Glycogen Synthase Kinase-3 
beta Pathway Inhibitors from an 

Organic Extract of Streptomyces sp.

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
MAY 2010

ดร.สาโรจน์                  
จีนประชา

Anti-Allergic Activity of Principles from 
the Roots and Heartwood of 
Caesalpinia sappan on Antigen-

Induced beta-hexosaminidase Release

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
SEP 2010
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

ดร.สาโรจน์                    
จีนประชา

Nitric oxide inhibitory principles from 

Derris trifoliata stems

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JUN 2010

ดร.สาโรจน์                
จีนประชา

Phanginin A-K, diterpenoids from the 

seeds of Caesalpinia sappan Linn.

ISI Web of 

Knowledge

ในปี 2009 จ านวน 1 

ครัง้
2009

ดร.สาโรจน์               
จีนประชา

Cytotoxic rotenoloids from the stems of 

Derris trifoliata

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
OCT 10  2009 

ดร.สาโรจน์                 
จีนประชา

Potential anti-allergic ent-kaurene 
diterpenes from the bark of Suregada 

multiflora

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
OCT 2009 ป ี2010 
จ านวน 2 ครัง้ JAN  

2010

ดร.สาโรจน์                 
จีนประชา

Cassane-type diterpenes from the 

seeds of Caesalpinia crista

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
DEC  2009 

ดร.สาโรจน์                  
จีนประชา

Anti-HIV-1 protease activity of 
compounds from Boesenbergia 

pandurata

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 6 ครัง้
DEC 5 2009 ปี 2010 

จ านวน 2 ครัง้
JUN  MAR  2010

ดร.สาโรจน์  
จีนประชา

New diterpenoids from stems and 

roots of Caesalpinia crista

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
MAY 14 2010
MAY  2010

ดร.สาโรจน์            
จีนประชา

New cytotoxic cardenolide glycoside 

from the seeds of Cerbera manghas

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 3 ครัง้
2009
ปี 2010 จ านวน 2 ครัง้
JAN 2010

ดร.สาโรจน์            
จีนประชา

Cytotoxic cardenolide glycoside from 

the seeds of Cerbera odollam

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 4 ครัง้
DEC  2009

นายมนัส                
ใจมะสทิธิ์

A low silica, barium borate glass–
ceramic for use as seals in planar 

SOFCs

Google  

scholar
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
MAR 2010
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล
ที่ปรากฏ

จ านวนครั้ง
ของการอ้างอิง

นายมนัส                    
ใจมะสิทธิ์

New glass and glass-ceramic 
sealants for planar solid oxide fuel 

cells

Google  

scholar

ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้ 

JUL 2010

นายเอกสิทธิ์            
วงศร์าษฎร์

Sensor response formula for sensor 

based on ZnO nanostructures

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2010 จ านวน 1 ครัง้
JUN 3 2010

นายเอกสิทธิ์           
วงศร์าษฎร์

Zinc oxide nanostructures for 
applications as ethanol sensors and 

dye-sensitized solar cells

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
DEC 15 2009
ปี 2010 จ านวน 3 ครัง้
JUN 3 2010
JAN 2010
MAY 2010

นายเอกสิทธิ์    
วงศร์าษฎร์

Growth kinetic and characterization of 
RF-sputtered ZnO : Al nanostructures

ISI Web of 

Knowledge
ปี 2009 จ านวน 1 ครัง้
NOV 30 2009
ปี 2010 จ านวน 3 ครัง้
JUN 4 2010

ท าเนยีบนักวิจัยส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ ชื่อ ความเชี่ยวชาญ

1 ดร.กัลยา  จ าปาทอง Natural Product, Natural dyeing process,  Electrocoagnlation

2 นายคงเดช  สวาสด์ิพันธ์ Natural Product

3 นายจักรีสทิธิ์ จินดาวงศ์ Physical Chemistry, Chemical Kinetic

4 นางสาวพักตร์วิภา  เชาว์พานิช Hydrothermal method, X-ray diffraction technique, 

Synthesis of Hydroxyapatite

5 นายชัยพัฒน์  ลาพินี Trace Element Analysis

6 นางสาวนฤมล  เสทธยะ Zeolite,  Ceramics

7 ดร.ชัชวาล  พลอยสุข Natural Products, Organic Synthesis and Organometallic
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ล าดับ ชื่อ ความเชี่ยวชาญ

8 นายเด่น  เครอืสาร Plant taxonomy, Plant morphology, Ethnobotany

9 ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ Plant Molecular Biology, Plant Tissue Culture, 

Plant Cytogenetics

10 ดร.นิรมล  รังสยาธร Pollution, Plant tissue culture, Histopathology

11 ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ Bee Biology, Bee mites

12 นายสิริวัฒน์ บุญชัยศรี Plant Physiology, Postharvest, Biogas

13 นางสาวสุชาดา โลจนานนท์ Antioxidants, Protein Purification

14 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมา Plant taxonomy

15 ดร.ประลองยุทธ์  ศรีปาลวิทย์ Parasitoloty

16 ดร.จตุพร  ต้ังวิทยานุกุล Insect Physiology

17 นายสทิธิศักด์ิ ปิ่นมงคลกุล Animal Ecology, Animal Physiology

18 ดร.นุจิรา  ทาตัน Insect Physiology & Biochemistry

19 ดร.กมลรัตน์ แนมมณี Fixed Point Iteration

20 ดร.กัลทมิา  ข ารอด ODE-PDE(Ordinary-Partial Differential Equations)

21 นายพีรพงษ์ สบืแสน Existence and Uniqueneness for Differential 

Equation

22 ดร.ศรศักดิ์ เทียนหวาน Fixed Point Theory and Applications, Geometric 

Property of Banach Spaces, Functional Analysis

23 นางสาวเอือ้มพร วิทยารัฐ Control Theory, Operation Research, Numerical 

Analysis

24 นายสบืกุล กาญจนสุกร์ Bioinformatics, Mathematics Modeling, Stochastics 

Modeling

25 ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ Algebraic Semigroup Theory

26 ดร.ด ารงศักด์ิ  แยม้บางหวาย Computational Fluid dynamics

27 นางสาววาจาร ี วีระ Asymptotic Stability for Neutral System
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ล าดับ ชื่อ ความเชี่ยวชาญ

28 นายธีระพงษ์  หลา้อินเชือ้ Stability and controllability

29 นางสาวกมลทพิย์  สุขแสงดาว Time Series

30 นางสาวชนัดดา สมจติต์ Statistical Modelling, Multivariate Analysis

31 นางสาวปิยดา พฤกสวัสด์ินนท์ Regression Analysis, Statistical Methodology

32 นางสาวณัฐธิดา  อ่อนสวัสด์ิ Markov  Models

33 นางสาวชลธิชา  กฤษณ์เพ็ชร์ Radiography  Non-destructive testing Radiation 

measurement

34 ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ Electrocevamics, Electronics, Computer Control 

System

35 นายไพศาล ดวงจักร์ ณ 
อยุธยา

BioInformatic

36 ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ Dielectric, Piezoelectric, Ferroelectric and 
Multiferroic Materials, Data Acquisitions, 

Electronics, Laser Applications

37 นายมนัส  ใจมะสทิธิ์ Manufacturing, Metel, Ceramics , Biodiesel

38 นางเริงฤทัย  ศิริรักษ์ Coating , Wear, Corrosion, Thermal Spray Coating

39 ดร.วรรณฤด ี แก้วมีศรี Porous materials, Biopolymer, Film formation, 

starch-based film



บริการวิชาการ     
ให้กับสังคม

(Academic  Service)
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน      
ประจ าปี พ.ศ.2553 (ครัง้ที่ 9)  29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรยีนตอนต้น ปีการศึกษา 2552 สพท.พะเยา  เขต 1     

วันที่ 28 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2553 

บรกิารวิชาการให้กับสังคม

ส านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการบริการวิชาการให้กับสังคมหลายโครงการ
ด้วยกัน เช่นโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์                           
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแปรรูปผลติภัณฑ์ในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน                         
และการอบรมการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและผลติผลทางการเกษตร  (ครัง้ที่ 1)                             

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2553



กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและนิสิต
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โครงการกลยุทธ์การเขียนโครงการวิจัยกับการเขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เพื่อเตรียมความพร้อม            
ในการวิจัยและขอต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 24 พฤษภาคม  2553

โครงการการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นเคมีและผลติภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาจารย์จาก 
University of Technology, Sydney (Australia)  

วันที่  16 มกราคม 2554

กจิกรรมพัฒนาบุคลากรและนสิิต

ส านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการและกิจกรรม ที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมทั้งนิสิต 
ในทุกๆดา้น เช่นดา้นวิชาการ   คุณธรรมจริยธรรม  สุขภาพ  และดา้นศิลปและวัฒนธรรม   

  โครงการแสดงความยนิด ีและประเมินหลักสูตร บัณฑิต ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13ธันวาคม  2552 
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โครงการ KM Workshop ให้ความรูแ้ละทักษะดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิต (จัดร่วมกัน 15 ส านักวิชา)                             

วันที่  18  ธันวาคม  2552

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 
วันที่ 5 สงิหาคม 2553

โครงการเครอืขา่ยการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับอุดมศึกษา
(Independent Study Network  for Higher Education)  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
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โครงการพิธีรดน้ าด าหัวอาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                   
วันที่ 25  เมษายน  2554

  พิธไีหว้ครู                                         
วันที่  10  มิถุนายน  2553

โครงการสืบสานกฬีาพ้ืนบ้านไทย และกฬีาสากล                                                                              
วันที่ 7 มกราคม - 18 มีนาคม 2553



School of Science and Technology
Naresuan Phayao University
www.pyo.nu.ac.th/science


