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สารจากคณบดีสารจากคณบดี

          รายงานประจ าปีเล่มนี้จัดท าขึน้เพื่อเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

2554  ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” 

ตั้งแต่วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2553  รายงานประจ าปีเล่มนี้ ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมา 

แนวทางในการด าเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลัก

ของคณะวิทยาศาสตร์  และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์  “วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ท าการปรับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 - 2557  เพื่อให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน สถิติและข้อมูลที่ส าคัญ   

ไว้ภายในรายงานประจ าปีเล่มนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  “ รายงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”  นี้จะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของ

คณะวิทยาศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) องค์กรภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะ และสามารถ

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร 

           ขอขอบคุณ รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา  คณาจารย์ และบุคลากรทุก

คน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  ร่วมกันผลักดันมิติด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ  

ยังผลให้เกิดความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความส าเร็จดังกล่าวจะช่วยผลักดัน

คณะวทิยาศาสตร์ของเรา ให้พัฒนา ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ต่อไปในอนาคต 

 

 

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ปรัชญาปรัชญา  

 

วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

Science empowers community 
 

ปณิธานปณิธาน  

  

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

 “Wisdom for Community Empowerment” 
 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  

“ศูนย์กลางการเรยีนรู้และการถ่ายทอดความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” 
 

พันธกิจ   พันธกิจ     

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข    

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม  

2. เพื่อท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)  

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)  

สู่สากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 
 

วัตถุประสงค์ร่วมวัตถุประสงค์ร่วม  

1.  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข   

    จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม  

2. เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน    

    (สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)  

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

    (Community Empowerment) 

4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สูส่ากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 
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อัตลักษณ์ของคณะวิทยาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา  

  

บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตลักษณ์ที่เหมือนกันคือ นอกจาก 

จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF) 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีแล้ว บัณฑติของมหาวิทยาลัยจะต้องมคีุณลักษณะ

เพิ่มอีก 3 ด้านคือ    

1. ด้านสุนทรียภาพ  (เป็นผู้มคีวามซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ วัฒนะธรรมและธรรมชาติ

ตลอดจนในวิชาชีพของตน) 

2. ด้านสุขภาพ (เป็นผู้มีสุขนสิัยและสุขภาพที่ดี) 

3. ด้านบุคลิกภาพ (เป็นผู้มคีวามสุภาพ  อ่อนนอ้ม  มีจิตสาธารณะและมีความรับผดิชอบต่อ

สังคม) 

 

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  

  

 คณะวทิยาศาสตร์ได้ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

 “มีวินัย ใจสุจริต จติอาสา” 

 

เอกลักษณ์เอกลักษณ์หรอืหรอืจุดเน้นและจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา จุดเน้นและจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา   

  

 จุดเน้นและจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์คือ วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่ง

เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา  

  

  มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538         

ตามโครงการกระจายโอกาสทางการศกึษาไปยังส่วนภูมิภาค และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้มีมติให้

ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนพะเยา

พิทยาคมเป็นการช่ัวคราว  ส าหรับสถานที่ตั้งถาวร มหาวิทยาลันนเรศวรได้ร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดหา

สถานที่ตั้ง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยและ



 

รายงานประจ าป ี2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6 

จังหวัดพะเยา ในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 5,727 

ไร่ และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเปิดรับนิสิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา พ.ศ. 2543 เปิดท าการสอน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืช-

ศาสตร์  สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร

ภายใต้ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ส านัก

วิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

       วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้แบ่งการ

บริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี  โดยแบ่งการท างานตามหลักสูตรที่ เปิดสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมงและ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  และในปีการศึกษา พ.ศ.2545   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เปิดสอนในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา     

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

ประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาองค์ความรู้  และ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนใน

ภูมิภาคนี้ ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัยส่วนกลางหรอืภูมภิาคอื่น 

  ต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้แยกสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ออกไปจัดตั้งเป็นส านักวิชาใหม่   ท าให้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีการบริหารการสอนเพียง 2 หลักสูตรใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี  และสาขาวิชา

ชีววิทยา และได้มีการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มเติม คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชา

ฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ต่อมาสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้

ย้ายไปสังกัดส านักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีการบริหาร

การเรียนการสอน  6 หลักสูตร ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรระดับปริญญาตรีอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 

            วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550   สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”   
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วันที่ 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และ เมื่อ

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 

(University of Phayao) ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  13  คณะและ 2  วิทยาลัย โดยมี

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment) และส านั ก วิชาวิท ยาศาสตร์และเทค โน โลยี  จึ ง ได้ ยกฐานะเป็ น            

คณะวิทยาศาสตร์ (School of Science)   ประกอบด้วย  6 สาขาวิชา และ 1 ส านักงานเลขานุการคณะ  

และได้ปิดการเรียนการสอนหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวัสดุศาสตร์ เป็น 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ นอกจากนั้น ได้มีการปรับย้ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาสังกัดเป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ 

ตั้งแตว่ันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
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โครงสร้างโครงสร้างคณะวิทยาศคณะวิทยาศาสตร์าสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะ        
คณะวิทยำศำสตร์ 

สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ 

สำขำวิชำ 
วัสดุศำสตร์ 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์ 
และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

สำขำวิชำ             
ฟิสิกส์ 

สำขำวิชำ              
สถิต ิ

สำขำวิชำ      
เคมี 

สำขำวิชำ              
ชีววิทยำ 

หัวหน้ำสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรกีฬำ 

หัวหน้ำสำขำ           
วิชำสถิติ 

หัวหน้ำสำขำ                
วิชำชีววิทยำ 

หัวหน้ำสำขำ 
วิชำคณิตศำสตร์ 

หัวหน้ำสำขำ    
วิชำฟิสิกส ์

หัวหน้ำสำขำ  
วิชำวัสดุศำสตร์ 

หัวหน้ำสำขำ   
วิชำเคมี 

คณบดี 

รองคณบดี                 
ฝ่ำยบริหำร 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ

คณะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรและวิจัย 

รองคณบดี                     
ฝ่ำยวิชำกำร 
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คณะผู้บริหาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กรีฑา  แก้วคง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

นายเด่น  เครอืสาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 

ผศ.ดร.อนุรักษ ์ ประสาทเขตร์การ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ 
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หัวหน้าสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                 

 

ดร.กมลรัตน์ แนมมณ ี

หัวหน้าสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ 

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิส ์

ดร.กัลยา จ าปาทอง 

หัวหน้าสาขาวิชาเคม ี

ดร.ทิพยว์รรณ สรรพสัตย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาชวีวทิยา 

น.ส.ศัสยมน สุขแสงรักษเ์จรญิ 

หัวหน้าสาขาวิชาสถิต ิ

ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี 

หัวหน้าสาขาวัสดุศาสตร์ 

ที่ปรึกษา 

ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ 

 

ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล 

 

ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์  
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งบประมาณงบประมาณ  
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งบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ. 2554 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย

พะเยา จ านวน 2,985,000 บาท  เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการต่างๆ ตามพันธกิจหลัก โดยจ าแนกตาม

กองทุนต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนกิจการนิสิต กองทุนบริการวิชาการ กองทุนท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และกองทุนวิจัย ดังตาราง   

    
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายได้ที่รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงนิ (บาท) 

1 ค่าเดินทางไปราชการ 715,000 

2 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน - ซ่อมแซมวัสดุส านักงาน 236,460 

3 ค่าตอบแทนต่าง ๆ 441,560 

4 เงินอุดหนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ - กองทุนเพื่อการศกึษา 250,000 

5 เงินอุดหนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ - กองทุนกิจการนสิิต 40,000 

6 เงินอุดหนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ - บริการวิชาการ 829,000 

7 เงินอุดหนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ - ท านุบ ารุงฯ 10,000 

8 เงินอุดหนุนโครงการในแผนปฏิบัติการ - วจิัย 250,000 

9 เงินอุดหนุนอื่นๆ 212,980 

รวม 2,985,000 
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โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554  
 

รหัส หมวดเพื่อการศึกษา ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ว5402001 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาเย่ียมชมคณะวิทยาศาสตร์ นายเด่น  เครือสาร 

ว5402002 โครงการเปิดตัวคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

ว5402003 โครงการเติมชีวติใหแ้ขง็แรงด้วยกีฬา เติมเต็มสมาธิและปัญญาด้วยการท าบุญ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

ว5402004 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  นายเด่น  เครือสาร 

ว5402005 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน นายสบืกุล  กาญจนสุกร 

ว5402006 โครงการจัดท าวีดีทัศนป์ระชาสัมพันธ์  ดร.กรีฑา  แก้วคง 

ว5402007 โครงการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 2) ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

ว5402008 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ นายเด่น  เครือสาร 

ว5402009 โครงการส ารวจความต้องการทางวิทยาศาสตร์ของชุมชน ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 

ว54020010 

 

โครงการเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างสถาบัน 

นายเด่น  เครือสาร 

 

ว54020011 โครงการสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

ว54020012 โครงการประเมินหลกัสูตรโดยบัณฑติและนิสิต ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู 

ว54020013 โครงการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต นางสาวศัสยมน สขุแสงรักษ์เจรญิ 

ว54020014 

 

โครงการประเมินผูบ้รหิารทุกระดับและประเมินความพึงพอใจต่อการปฏบิัติงาน

ของบุคลากร  

นางสาวปิยดา  พฤกสวัสดิน์นท ์

 

ว54020015 โครงการช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ นางเริงฤทัย ศริิรักษ ์

ว54020016 โครงการชมรมวิชาการ ดร.กมลรัตน์  แนมมณี 

ว54020017 โครงการปรกึษาปญัหาสถิต ิ นางสาวณัฐธิดา  อ่อนสวัสดิ ์

ว54020018 โครงการรณรงค์และสง่เสรมิการใชซ้อฟต์แวรเ์สรี ดร.ไวพจน์  งามสอาด 

ว54020019 โครงการจัดท าสื่อเอกสารประกอบการสอนหรือต าราทางวิชาการ ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

ว54020020 โครงการหนาวลม ชมดาว ดร.นราธิป สงม ี

ว54020021 โครงการปัจฉิมนิเทศ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 

ว54020022 โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านเทคนคิ/กลยุทธ์การสอน และการวัดผลเชงิประจักษ์ ดร.กรีฑา แก้วคง 

ว54020023 โครงการวิดยาอาสา นางสาวชลธชิา กฤษณเ์พ็ชร์ 

ว54020024 โครงการการให้ความรูท้างด้านระเบยีบทางการเงิน นางสาวพฤกษา  พันธป์ัญญา 

ว54020025 โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง นายเด่น  เครือสาร 

ว54020026 โครงการติดตามและประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ นางสาวภัทรภรณ์ กอกน้อย 

ว54020027 โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา นายเด่น  เครือสาร 

ว54020028 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

ว54020029 โครงการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ และนิสิตดีเด่น ดร.นิยม  โฮง่สิทธิ์ 

ว54020030 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษ นางสาวเสาวลักษณ ์ บุญมา 

ว54020031 โครงการแลกเปลี่ยนความรูเ้รื่องสีย้อมจากธรรมชาติ ดร.กัลยา จ าปาทอง 
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รหัส หมวดเพื่อการศึกษา ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ว54020032 โครงการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นายเด่น  เครือสาร 

ว54020033 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ.2554 นายเด่น  เครือสาร 

  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   

 

ล าดับ หมวดท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  ว5407011 โครงการประเพณีลอยกระทง (ย่ีเป็ง) ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

  ว5407012 โครงการท าบุญตกับาตร ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

  ว5407013 โครงการไหว้ครู  ดร.นิยม  โฮง่สิทธิ์ 

    

  ล าดับ หมวดบริการวิชาการ ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  ว5404001 โครงการสัปดาห์วทิยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2554 นายเด่น  เครือสาร 

  ว5404002 

 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ประจ าปี พ.ศ.2554 

ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์

 

  ว5404003 โครงการเครือข่ายการศึกษาค้นคว้าอสิระระดับอุดมศึกษา นายไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา 

  ว5404004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือกล้วยไม้ (ครัง้ที่ 4) ผศ.ดร.นิรมล รังสยาธร 

  ว5404005 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(คร้ังที่ 4) 

ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

 

  ว5404006 โครงการค่ายเยาวชนส านึกรักษ์ธรรมชาติบ้านเกิด ดร.สิทธิศักดื์  ปิ่นมงคลกุล 

   

 

นอกจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว  คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ด าเนิน 

โครงการหรอืกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รว่ม 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  

1) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป

มีงาน ท าและเป็นคนดีของสังคม  

2)  เพื่อท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)  

3)  เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

          4)  เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)             

สู่สากล  

          5)  เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 
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 โครงการนอกโครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554  

 

ล าดับ โครงการนอกแผนปฏิบัตกิาร ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 โครงการแขง่ขันฟุตบอลบุคลากร มหาวทิยาลัยพะเยา ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

2 โครงการสรา้งเครือข่ายกิจกรรมนิสิตระหว่างสถาบัน ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

3 โครงการสวัสดีปีใหม่ 2554 นายเด่น  เครือสาร 

4 โครงการพิธีมอบตุง้ติง้และอะตอม ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

5 โครงการแสดงความยนิดี ให้ความรู ้และพัฒนาประสบการณ์แก่บัณฑติ นายเด่น  เครือสาร 

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนิสิต กยศ.คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวมลฤดี มณย์ี 

7 โครงการการจัดการความรูด้้านการวจิัย  นายเด่น  เครือสาร 

8 โครงการส ารวจความต้องการของชุมชน ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จงัหวัดพะเยา นางสาววราภรณ์  ใจบาล 

9 โครงการประชุมใหญป่ระจ าป ี นายเด่น  เครือสาร 

10 การจัดการความรู้เร่ืองการวิจัยในชัน้เรียน การวัด และการประเมินผล นางสวภัทรภรณ์  กอกน้อย 

11 ผู้บริหารพบบุคลากร นายเด่น  เครือสาร 

12 

 

จุดประกายการสอนวิทยาศาสตรใ์นระดับอุดมศึกษาและต้อนรับผูเ้ชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศ 

ดร.กรีฑา  แก้วคง 

 

13 ค่ายอาสาพัฒนาบริการวิชาการชุมชนที่ห่างไกล ดร.อทิติ   วลัญช์เพียร 

14 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร นายเด่น  เครือสาร 

15 เตรยีมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน/สหกิจศกึษา นางสาวศัสยมน สขุแสงรักษ์เจรญิ 

16 ศึกษาดูงานการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพ นายเด่น  เครือสาร 

17 สอนเสรมิพิเศษรายวิชาพืน้ฐาน ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน   

  

        ในปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 โครงการ  และจากงบประมาณแผน่ดินอกี 1  โครงการ

ด้วยกัน 

 

ล าดับ บริการวชิาการ กระทรวงวทิยาศาสตร์ ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 

 

เทคโนโลยนี้ าหมักชีวภาพและการพฒันาผลิตภัฑณ์แบบครบวงจรเพื่อสรา้งความเข้มแขง็

ของกลุม่เกษตรอนิทรีย์จังหวดัพะเยา 

ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 

2 น้ าปูสันสล ี ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 

 

ล าดับ บริการวชิาการ งบประมาณแผ่นดิน ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 

 

โครงการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อการพัฒนาครูและ

นักเรียนโรงเรียนลุ่มน้ าแม่ต่ า” 

ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 
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บุคลากรบุคลากร  
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พนักงานสายวิชาการพนักงานสายวิชาการ  

         คณะวิทยาศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 79  คน  จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ในแตล่ะหลักสูตร หรอืสาขาวิชา ดังตาราง  

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา รวมทั้งหมด ปฏิบัติงานจรงิ ศึกษาต่อ ต าแหน่งวชิาการ 

ศ. รศ. ผศ. 

ชีววทิยา 13 13 - - 1 1 

เคมี 19 12 7 - - - 

สถิติ 7 5 2 - - - 

คณิตศาสตร์ 14 10 4 - - 1 

ฟิสิกส์ 10 7 3 - - - 

วัสดุศาสตร์ 5 2 3 - - - 

วิทย์ฯ กีฬา 11 8 3 - - - 

รวม 79 57 22 - 1 2 

 

จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา รวมทั้งหมด วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชีววทิยา 13 - 5 8 

เคมี 19 - 12 7 

สถิติ 7 - 6 1 

คณิตศาสตร์ 14 - 8 6 

ฟิสิกส์ 10 - 5 5 

วัสดุศาสตร์ 5 - 3 2 

วิทย์ฯ กีฬา 11 - 8 3 

รวม 79 - 47 32 
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พนักงานสายวิชาการพนักงานสายวิชาการ  

 

 อาจารย์สาขาวิชาชีววทิยา 

 1. รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์   ปฏิบัติงาน 

 2. ผศ. ดร.นริมล  รังสยาธร   ปฏิบัติงาน 

 3. อ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์   ปฏิบัติงาน 

 4. อ.ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์   ปฏิบัติงาน 

 5. อ.ดร.ประลองยุทธ  ศรปีาลวิทย์  ปฏิบัติงาน 

 6. อ.ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยากูล   ปฏิบัติงาน 

 7. อ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   ปฏิบัติงาน 

 8. อ.ดร.นุจิรา  ทาตัน    ปฏิบัติงาน 

 9. อ.ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์   ปฏิบัติงาน 

 10. อ.สิรวิัฒน์  บุญชัยศรี    ปฏิบัติงาน 

 11. อ.เสาวลักษณ์  บุญมา   ปฏิบัติงาน 

 12. อ.เด่น  เครือสาร    ปฏิบัติงาน 

 13. อ.สุกัญญา  พิทักษ์รัตนานุกูล   ปฏิบัติงาน  

 

 อาจารย์สาขาวิชาเคมี 

 1. อ.ดร.กัลยา  จ าปาทอง   ปฏิบัติงาน 

 2. อ.ดร.ณัชชา    อนิทร์จันทร์   ปฏิบัติงาน 

 3. อ.ดร.สาโรจน ์ จนีประชา   ปฏิบัติงาน 

 4. อ.นฤมล  เสธยะ    ปฏิบัติงาน 

 5. อ.ชัยพัฒน์  ลาพินี    ปฏิบัติงาน 

 6. Lecturer Dr. Christhoph  Santag  ปฏิบัติงาน 

 7. อ.ดร.จติระยุทธ์   จิตออ่นน้อม  ปฏิบัติงาน 

 8. อ.ดร.รักสกุล     แก่นเรณู   ปฏิบัติงาน 

 9. อ.ดร.รัชนาพร   โชคชัยสิริ   ปฏิบัติงาน 

 10. อ.วีระชัย   ศลิประกอบ   ปฏิบัติงาน 

 11. อ.เอกสุรีย์  ศักดิ์ศรชัย   ปฏิบัติงาน 

 12. อ.จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์   ปฏิบัติงาน 

 13. อ.พักตรว์ิภา  เชาว์พานิช   ลาศึกษาต่อ 
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 14. อ.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์   ลาศึกษาต่อ 

 15. อ.จักรีสทิธิ์  จินดาวงศ์   ลาศึกษาต่อ  

 16.อ.รัตยิา  สิงหล    ลาศึกษาต่อ 

 17. อ.วิศณุสรรค์  ชาติอารยะวดี   ลาศึกษาต่อ 

 18. อ.วชริาวรรณ  พิมพ์รส   ลาศึกษาต่อ 

 19.อ.วิไลวรรณ  ภาคทอง   ลาศึกษาต่อ 

 

 อาจารย์สาขาวิชาสถิติ 

 1. อ.กมลทิพย์  สุขแสงดาว   ปฏิบัติงาน 

 2. อ.ดร.สุลาวัลย์  ยศทะนู   ปฏิบัติงาน 

 3. อ.ปิยดา  พฤกสวัสดิ์นนท์   ปฏิบัติงาน 

 4. อ.นพดล    ยศบุญเรอืง   ปฏิบัติงาน 

 5. อ.ณัฐธิดา  อ่อนสวัสดิ์   ปฏิบัติงาน 

 6. อ.ชนัดดา  สมจติต์    ลาศึกษาต่อ 

 7.  อ.เขมวดี  ปรีดาลขิิต    ลาศึกษาต่อ 

 

 อาจารย์สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

 1. ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน   ปฏิบัติงาน 

 2. อ.ดร.ด ารงศักดิ์  แย้มบางหวาย  ปฏิบัติงาน 

 3. อ.ดร.กมลรัตน์  แนมมณี   ปฏิบัติงาน 

 4. ผศ. ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์   ปฏิบัติงาน 

 5. อ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล าเจียก   ปฏิบัติงาน 

 6. อ.ดร.กรรณิการ์  ข าพึ่งสน   ปฏิบัติงาน 

 7. อ.พีรพงษ์  สบืแสน    ปฏิบัติงาน 

 8. อ.มานะ   ดงอนนท์    ปฏิบัติงาน 

 9. อ.กัญญาภัค   เลี่ยมอยู่   ปฏิบัติงาน 

 10. อ.พัชรพรรณ  จ านงนจิ   ปฏิบัติงาน 

 11. อ.ธีรพงษ์  หล้าอินเชือ้   ลาศึกษาต่อ 

 12.อ.สบืกุล  กาญจนสุกร์   ลาศึกษาต่อ 

 13. อ.เอือ้มพร  วทิยารัฐ    ลาศึกษาต่อ 

 14. อ.วาจารี  วีระ    ลาศึกษาต่อ 
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 อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 1. อ.ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ   ปฏิบัติงาน 

 2. อ.ดร.นราธิป  สงมี    ปฏิบัติงาน 

 3. อ.ดร.นยิม  โฮ่งสิทธิ์    ปฏิบัติงาน 

 4. อ.ดร.กรีฑา   แก้วคง    ปฏิบัติงาน 

 5. อ.ดร.ไวพจน ์ งามสะอาด   ปฏิบัติงาน 

 6. อ.ไพศาล  ดวงจักร์ ณ อยุธยา  ปฏิบัติงาน 

 7. อ.ชลธิชา  กฤษณ์เพชร์   ปฏิบัติงาน 

 8. อ.ราชัญ  แรงดี    ลาศึกษาต่อ 

 9. อ.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฎร์   ลาศึกษาต่อ 

 10. อ.พิมพใ์จ  แสงความสว่าง   ลาศึกษาต่อ  

  

 อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 1. ผศ. ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ  ปฏิบัติงาน 

 2. อ.ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี   ปฏิบัติงาน 

 3. อ.เริงฤทัย  ศิรริักษ์    ลาศึกษาต่อ 

 4. อ.มนัส  ใจมะสิทธิ์    ลาศึกษาต่อ 

 5. อ.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง    ลาศึกษาต่อ 

 

 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 1. อ.ดร.สราวุฒิ   พงษ์พิพัฒน์   ปฏิบัติงาน 

 2. อ.ดร.ปราณี   อยู่ศริิ    ปฏิบัติงาน 

 3. อ.ดร.อทิติ   วลัญชเ์พียร   ปฏิบัติงาน 

 4. อ.มณินทร   รักษ์บ ารุง   ปฏิบัติงาน 

 5. อ.กฤษดา   ตามประดิษฐ์   ปฏิบัติงาน 

 6. อ.ปิตริัฐ   คงทองค า    ปฏิบัติงาน 

 7. อ.พัทธวรรณ    ละโป้   ปฏิบัติงาน 

 8. อ.อภริักษ์   วงษ์เหมภูมิ   ปฏิบัติงาน 

 9. อ.พิเชษฐ์   ชัยเลิศ    ลาศึกษาต่อ 

 10. อ.ปรัชญา   วังตระกูล   ลาศึกษาต่อ 

 11. อ.ก.รวีวุฒิ   ระงับเหตุ   ลาศึกษาต่อ 
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            พนักงานสายบรกิารพนักงานสายบรกิาร  

      

พนักงานสายบริการพนักงานสายบริการ  

 ส านักงานเลขานุการ 

 1. นางสิตา  เทียนหวาน    ปฏิบัติงาน 

 2. นางภัทรภรณ์  ผลดี    ปฏิบัติงาน 

 3. นางสาวมลฤดี  มณยี์    ปฏิบัติงาน 

 4. นางสาวพฤกษา  พันธ์ปัญญา   ปฏิบัติงาน 

 5. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม   ปฏิบัติงาน 

 6. นางสาวจรยิาภรณ์  วงคป์ัญโญ  ปฏิบัติงาน 

 7. นายประจักร์  ขัตธิ    ปฏิบัติงาน   

 8. นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์   ปฏิบัติงาน 

  

  

 

 

พนักงานสาย

บริการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ศึกษาต่อ รวมทั้งหมด วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ส านักงานเลขา 8 - 8 6 2 

นักวิทยาศาสตร์ 16 1 17 14 3 

1. สาขาชีววิทยา 7 - 7 5 2 

2. สาขาเคมี  5 - 5 4 1 

3. สาขาฟิสิกส์ 3 1 4 4 - 

4. สาขาวัสดุ

ศาสตร์ 

1 - 1 1 - 

รวมทั้งหมด 24 1 25 20 5 
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 นักวิทยาศาสตร์ 

 

 สาขาวิชาชีววทิยา  

 1. นางสาวธัญญ์นรี  ธีรวิมลวัฒน์  ปฏิบัติงาน 

 2. นางสาวเกศนิี  จินา    ปฏิบัติงาน 

 3. นายเดช มานน์    ปฏิบัติงาน 

 4. นายประทักษ์พงศ์ ริยะมงคล   ปฏิบัติงาน 

 5. นางสาวภาวิณ ี ทองค า   ปฏิบัติงาน 

 6. นายวิวัฒน์  ถาริน    ปฏิบัติงาน 

 7. นางสาววราภรณ ์ ใจบาล   ปฏิบัติงาน 

 สาขาวิชาเคมี  

 1.  นางสาวสุพิชฌาย์  น้อยค า   ปฏิบัติงาน 

 2. นางสาวนัทรีญา  นุเสน   ปฏิบัติงาน 

 3. นายวชิรพันธ์  จันตระกูล   ปฏิบัติงาน 

 4. นายนพกร  วงค์พุทธค า   ปฏิบัติงาน 

 5. นางสาวรัชฏาพร  แก้วปรั่ง   ปฏิบัติงาน 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 1. นายวิศิษฐ์  มั่งทัศน์    ปฏิบัติงาน 

 2. นายสมพล  วงษ์สวัสดิ์   ปฏิบัติงาน 

 3. นายยุทธนา  จรลี    ปฏิบัติงาน 

 4. นายกฤษดา  เหลืองทองค า   ลาศึกษาต่อ 

 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 1. นายนิรัน  บุญทันเสน    ปฏิบัติงาน 
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นิสิตนิสิต  
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 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตร ี จ าแนกตามชั้นปี และสาขาวิชาในปีการศึกษา 2554  

 

   

 

สาขาวิชา 

จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1- 4 

                 ปีการศึกษา 2554  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4  รวม 

1. หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี : หลักสูตรเดี่ยว (4 ปี) 

1.1 คณิตศาสตร์ – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 35 26 48 13 123 

1.2 สถิต ิ – สาขาวิชาสถิติ 15 12 29 9 65  

1.3 เคมี  - สาขาวิชาเคมี 34 15 74 40 163  

1.4 ชีววิทยา - สาขาวิชาชีววิทยา 51 27 57 24 159 

1.5 ฟิสิกส์ - สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 18 4 5 46  

1.6 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ   22 - - -  22 

1.7  วัสดุศาสตร ์ - 5 5 3 13 

1.8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 39 21 35 6 101  

รวม 215 124 252 100  692 

2. หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี: หลักสูตรระดับปริญญาตรสีองปรญิญา (5 ปี) 

2.1 คณิตศาสตร์ – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 124  2 - - 126  

2.2 เคมี  - สาขาวิชาเคมี 72 8 - - 80  

2.3 ชีววิทยา - สาขาวิชาชีววิทยา 165  8 - - 173  

2.4 ฟิสิกส์ - สาขาวิชาฟิสิกส์ 33  3 - - 36  

2.5 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 29  - - - 29  

รวม 423 21       444 

3. หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี: หลักสูตรระดับปริญญาตรคีวบโท (5 ปี) 

3.1  วท.บ ชีววิทยา-วท.ม (สิ่งแวดล้อม) 24 - - - 24  

3.2  วท.บ เคมี-วท.ม (สิ่งแวดล้อม) 20 - - - 20  

                                รวม 44 - - - 44 

รวมทั้งสิ้น 682 145 252 100  1,179 
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ทุนการศึทุนการศึกษา กษา   
       จ านวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร 

 

สาขาวิชา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเรยีนดี 

คณิตศาสตร์-คู่ขนาน 10 1 

ฟิสิกส์คู่ขนาน 3 - 

เคมี-คู่ขนาน-ตรีควบโท 7 - 

ชีววิทยา-คู่ขนาน-ตรคีวบโท 17 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 3 - 

รวม 40 2 

 

          

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ าแนกตามชั้นปี 

 

ชั้นปี รายใหม่ รายเก่า 

ปี 1 67 383 

ปี 2 11 38 

ปี 3 7 136 

ปี 4 - 58 

รวม 85 660 

   

    

  ภาวภาวะการะการมีงานท ามีงานท าของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์    

สาขาวิชา มงีานท า ศึกษาต่อ ท างานศึกษาต่อ เงนิเดือน(เฉลี่ย) 

เคมี 20 5 2 10,841 

ชีววทิยา 7 2 2 9,135 

ฟิสิกส์ 1 1 2 8,633 

รวม 28 8 6 10,195 
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                              หลักสูตรหลักสูตร    
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  1.  1.  หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี : หลักสูตรเดี่ยว (4 ปี)หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี : หลักสูตรเดี่ยว (4 ปี)    จ านวน  จ านวน  7  หลักสูตร 7  หลักสูตร   

    1.1  สาขาวิชาเคมี (วท.บ.เคมี) 

    1.2  สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.ชวีวิทยา) 

    1.3  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์) 

    1.4  สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.ฟิสิกส์) 

    1.5  สาขาวิชาสถิต ิ(วท.บ.สถิต)ิ 

    1.6  สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์(วท.บ.วัสดุศาสตร์) 

1.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (วท.บ.วิทยาศาสตร์และ     

     เทคโนโลยีการกีฬา )  

 

 2. 2. หลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี  : หลั กสู ตรระดั บปริญญ าตรีสองปริญญ า (5 ปี )หลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี  : หลั กสู ตรระดั บปริญญ าตรีสองปริญญ า (5 ปี )                                 

                      จ านวน 5จ านวน 5  หลักสูตรหลักสูตร  

  2.1  สาขาวิชาเคมี (วท.บ.เคมี) - (กศ.บ เคมี) 

  2.2  สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.ชวีวิทยา) - (กศ.บ.ชีววิทยา) 

  2.3  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ. คณิตศาสตร์) - (กศ.บ. คณิตศาสตร์) 

  2.4  สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ. ฟิสิกส์) - (กศ.บ. ฟิสิกส์) 

2.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (วท.บ.วิทยาศาสตร์และ 

      เทคโนโลยีการกีฬา ) - (กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  

 

 3. 3. หลักหลักสูตรระดับปสูตรระดับปรญิญาตร ี: หลักสูตรรญิญาตร ี: หลักสูตรระดับปริญญาตรคีวบโท (5 ปี)ระดับปริญญาตรคีวบโท (5 ปี)                                        

                    จ านวน  จ านวน  2  หลักสูตร2  หลักสูตร  

3.1  สาขาวิชาเคมี (วท.บ.เคมี) - (วท.ม. สิ่งแวดล้อม) 

     3.2  สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.ชวีวิทยา) - (วท.ม. สิ่งแวดล้อม) 
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งานวิจัยงานวิจัย  
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โครงการวิจัยโครงการวิจัย    แหล่งทุนแหล่งทุนวิจัย วิจัย และและจ านวนเงินวิจัยจ านวนเงินวิจัย 

 

ล าดับ 

 

โครงการวจิัย ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลา 

โครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

แหล่งทุน 

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

เพื่อการวางแผนการจัดตัง้กลุม่เกษตรปลอดภัย อ าเภอ

แม่ใจ จังหวดัพะเยา 

ดร.สิทธิศักดิ์          

ปิ่นมงคลกุล  

1 ก.พ. 54 –  

31 ก.ค. 54 

280,280   สกว.  

2 เกณฑ์การลู่เข้าของระเบียบวิธีท าซ้ าปรับปรุงแบบนูร์

ด้วยค่าคลาดเคลื่อนส าหรับสามการส่งนอกตัวชนดิไม่

ขยายแบบเชิงเส้นก ากับ 

ผศ.ดร.ธนกฤต  

เทียนหวาน 

1 พ.ค. 54 - 

30 เม.ย. 55 

159,500 สกอ.  

3 เทคโนโลยนี้ าหมักชีวภาพและการพฒันาผลิตภัณฑ์แบบ

ครบวงจรเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ของกลุ่มเกษตรอนิทรีย์ 

จังหวัดพะเยา 

ดร.สิทธิศักดิ์      

ปิ่นมงคลกุล 

1 มี.ค. 54 - 

30 ก.ย.54 

111,000 กระทรวง 

วิทยาศาสตร์ 

4 หมู่บ้านสันสล ี ดร.สิทธิศักดิ์     

ปิ่นมงคลกุล 

 กค.-สค.54 135,000 กระทรวง 

วิทยาศาสตร์ 

5 สมบัติทางไฟฟา้ของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนกับพอลิ

เมอร์ที่มีความยืดหยุ่น 

ดร.นราธิป  สงม ี 15 มิ.ย. 54 - 

14 มิ.ย. 56 

480,000 สกว.  สกอ.  

และ ม.พะเยา 

6 การสรา้งและพฒันาหัวตรวจจับก๊าซเอทานอลที่เตรยีม

จากโครงสรา้งนาโน 1 มิติของสารซงิก์ออกไซด ์

ดร.นิยม        

โฮ่งสิทธิ ์

15 มิ.ย. 54 - 

14 มิ.ย. 56 

480,000 สกว.  สกอ.  

และ ม.พะเยา 

7 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นพุดจีบ 

ตีนเป็ดขาว และทุง้ฟ้า 

ดร.สาโรจน์     

จีนประชา 

15 มิ.ย. 54 – 

14 มิ.ย. 56 

480,000 สกว.  สกอ.  

และ ม.พะเยา 

8 การศึกษาและวิจัยปฏิกิริยาการผลิตเอธิลีนออกไซด์ 

โดยใชโ้ลหะทรานสิชันบนท่อนาโน 

ดร.ณัชชา      

อนิทร์จันทร์ 

15 มิ.ย. 54 – 

14 มิ.ย. 56 

480,000 สกว.  สกอ.  

และ ม.พะเยา 

9 การประยุกต์ใช้ระบบเพาะ เลี้ยงแบบจมชั่วคราวในการ

ผลิตกล้วยไม้ในปริมาณมาก 

ผศ.ดร.นิรมล  

รังสยาธร 

1 พ.ค. 54 –  

30 เม.ย. 55 

250,000 งบประมาณแผ่นดิน 

ปี 2554 

10 สมรรถภาพทางกายของประชาชนต าบลแมก่าต่อการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิสขุภาพมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 1 พ.ค. 54 –  

30 เม.ย. 55 

80,000 งบประมาณรายได้ 

ปี 2554 

11 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นสักขี่และใบ

ของพุดจีบ 

ดร.สาโรจน์      

จีนประชา 

1 พ.ค. 54 –  

30 เม.ย. 55 

90,000 งบประมาณรายได้ 

ปี 2554 

12 การเตรยีมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เจอืด้วยโลหะ

อะลูมิเนียมส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลลแ์สงอาทติย์

ชนิดสีย้อมไวแสง 

ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ 1 พ.ค. 54 - 

30 เม.ย. 55 

90,000 งบประมาณรายได ้

ปี 2554 

 รวม   3,115,780  
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จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์ ตีพมิพ์ เผยแพร่เผยแพร่  

  
ล าดับ นักวิจัย เรื่อง วารสาร วันท่ี 

accepted 

1 ดร.กมลรัตน์  แนมมณี New Iterative Approximation Methods for a 

Countable family of  Nonexpansive mappings in 

Banach Spaces. 

Fixed Point Theory and 

Applications 

Volum2011,Year 2011 

13 พ.ย. 53 

2 ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาเขตร์การ วัสดุศาสตร์กับการประยุกต์(Smart Materials and 

Applications) 

วารสารวทิยาศาสตร์ มข. 

Volum38(4) ,Year 2010,Page 

486-496 

10 ส.ค. 53 

3 ดร.สาโรจน์  จนีประชา A new depsidone from the twigs of Garcinia 

cowa. 

Heterocycles  Volum53,  Year 

2011,Page in press(online) 

3 มี.ค. 54 

4 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน A general Iterative Algorithm For Equilibrium 

problems And Variational Inequality Problems In 

A Hilbert Space. 

Asian-European Journal of 

Mathematics Volum3 , No. 

4(2010),Page 687-707 

22 ก.ย. 53 

5 ผศ.ดร. นิรมล  รังสยาธร In vitro conservation of Dendrobium draconis 

under minimal growth conditons. 

Acta Hort (ISHS) Volum878 , 

Year 29 Oct 2010,Page 179-

183 

29 ต.ค. 53 

6 ผศ.ดร. นิรมล  รังสยาธร Micropropation of a rare orchid Dendrobium 

gratiosissimum  Using thin cell layers. 

Acta Hort (ISHS) Volum878 , 

Year 29 Oct 2010,Page 185-

189 

29 ต.ค. 53 

7 ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาเขตร์การ Synthesis and dielectric properties of 0.9Pb(Zr1/2 

Ti1/2)O3-0.1Pb(Fe 1/3 Nb 2/3)O3  ceramics. 

Ferroelectrics Volum416 Year 

2011 

20 มิ.ย. 53 

8 ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาเขตร์การ Investigations on morphology and ferroelectric 

properties of NaNbO3-PbTiO3 composite 

ceramics. 

Ferroelectrics Volum416 Year 

2011 

20 มิ.ย. 53 

9 ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์ พืชดัดแปลงพันธกุรรมกับการฝากสารพันธุกรรม

ด้วยแบคทีเรีย  Agrobacterium tumefaciens 

Genetically Modified plants with 

Agrobacterium tumefaciens : a tool for Plant 

Transfermation 

วิทยาศาสตร์ มข. 

Volum39(1) Year 2011 

15 พ.ย. 53 

10 ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์ การส ารวจกล้วยไม้อิงอาศัยตามธรรมชาติใน

มหาวิทยาลัยพะเยา  The survey of natural 

epiphytic orchids in University of Phayao 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเหนือ 

Volum 3 Year 2010 

30 พ.ย. 53 

11 ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์ การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือปลายยอด  และใบอ่อนของ

มะลิลา  Shoot Tip and Young Leaf of 

Jasminum sambac in vitro Culture 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเหนือ 

Volum 3 Year 2010 

30 พ.ย. 53 

12 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน Shrinking projection methods for solving 

generalized equilibrium problems, variational 

inequality problems and common fixed points 

problems in Banach spaces. 

The second Asian Conference 

on Nonlinear Analysis and 

Optimization (NAO-Asia 

2010) 

9-12 ก.ย. 

53 
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ล าดับ นักวิจัย เรื่อง วารสาร วันท่ี 

accepted 

13 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน Weak and Strong Convergence of an Implicit 

Iteration Process for a Finite Family of 

Asymptotically Quasi-Nonexpansive Mappings 

Thai Journal of Mathematics, 

Volum8,Number 3,2010,Page 

105-120 

5 มิ.ย. 53 

14 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน Approximating common fixed points of new 

Iterations for two asymptotically perturbed 

nonexpansive nonself-mappings. 

The 4th Conference on fixed 

point Theory and applications 

2010 

23-24 ก.ค. 

53 

15 ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ Characterizing Fuzzy Sets in Ordered -

Semigroups. 

Journal of Mathematics 

Research 

Volum2,Number4,2010,Page 

52-56 

7 ม.ค. 54 

16 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน Fixed Point Ierations for Nonexpansive and 

Asymptotically Nonexpansive Mapping in a 

Banach Space. 

การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ 

เมธีวิจัยอวุโส สกว. คร้ังที่ 10 

14-16 ต.ค. 

53 

16 ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี การเตรยีมและสมบัตขิองวัสดุประกอบฟิล์มแปง้

มันส าปะหลังผสมไคโตซาน  Preparation and 

Properties of Chitosan-Cassava Starch 

Composite Films. 

นเรศวรวิจัย 

คร้ังที่ 6 

29-30 ก.ค. 

53 

17 นายมนัส  ใจมะสิทธิ ์ การตกตะกอนด้วยไฟฟา้ของสารละลายสีย้อม

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  Electrocoagulation of Java 

Weed Handicrafts Dye Solution. 

นเรศวรวิจัย 

คร้ังที่ 6 

29-30 ก.ค. 

53 

18 ดร.กัลยา  จ าปาทอง การประเมินฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระของผักพืน้บ้าน

ภาคเหนือของไทยบางชนิด  Evaluation of 

antioxidant activity of some indigenous 

vegetables in the north of Thailand. 

การประชุมวิชาการ

พฤกษศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 5 

30 มี.ค.-1 

เม.ย. 54 

19 ดร.กัลยา  จ าปาทอง Evaluation of antioxidant activity of 

Ficus auriculata L. fruit extracts. 

The 1st International Health 

Food, Ingredient and Food 

Technology Trade Exhibition 

and Conference 

3-6 มี.ค. 54 

20 ดร.กัลยา  จ าปาทอง โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูล

อสิระของติว้ขนและติว้ขาว 

PACCON 5-7 ม.ค. 54 

21 ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ The Minimality and Maximality of Left 

(Right)Ideals 

In Ternary Semigroups. 

International Journal of 

Contemporary Mathematical 

Sciences. 

มิ.ย. 53 

22 ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์ การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือปลายยอด  และใบอ่อนของ

มะลิลา Shoot Tip and Young Leaf of 

Jasminum sambac in vitro Culture 

สิ่งแวดล้อมนเรศวรคร้ังที่ 6 1-2 ส.ค. 53 
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ผลงานผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ได้รับรางวัล   

 อ. ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ

รางวัล “The Best Practice Awards” จากผลงานวิจัยเรื่อง “Biodiversity of Wildlife in Northern Areas 

of Thailand” ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม: แนวทางสวัสดิการอยู่ดีมีสุขลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟิ ก  (Regional Stability through Economic, Social and Environmental 

Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific) ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดพิธีมอบรางวัลระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2554 ณ Cinnamon 

Grand Hotel, Colombo ประเทศศรีลังกา ซึ่ง เป็นโครงการ Inter-University Cooperation Program 

 

 

  

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

เครือขา่ยการศกึษาค้นคว้าอิสระ

ระดับอุดมศกึษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 

การจัดการความรู้ดา้นการวิจัย  

วันที่ 9 มนีาคม 2554 
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บรกิารวิชาการบรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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การการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

        มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตส านึกและความ

ผูกพันที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายให้แต่ละคณะวิชารับผิดชอบในการพัฒนา

ชุมชนในจังหวัดพะเยาคณะละหนึ่งต าบลในชื่อ “หนึ่งคณะหนึ่งต าบล” คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

มอบหมายให้ดูแล ต.ห้วยข้าวก่ า อ. จุน ในปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนต่างๆ ได้ท าการส ารวจความต้องการในการพัฒนา   เพื่อที่จะจัดท า

โครงการในการพัฒนาในปีตอ่ไป   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ส ารวจความตอ้งการของชุมชน  

ต.ห้วยขา้วก่ า อ.จุน “หนึ่งคณะหนึ่งต าบล” 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  

 

สัปดาห์วทิยาศาสตร์ ปี 2554                                                                                  

 วันท่ี 24-25  สิงหาคม 2554 

 

พธีิไหว้ครู วันท่ี 23 มิถุนายน 2554 

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉรยิภาพดา้นคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์    

วันท่ี 14-20 มีนาคม 2554 และ 10-16 ตุลาคม 2554   
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ด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
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การการประกันคุณภาพการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                     

                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศกึษา  

จัดระบบการควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน และการประเมิน ฯ อย่างต่อเนื่อง  

ตารางตารางการประเมินตนเองการประเมินตนเอง  การประเมินตการประเมินตรวจสอบรวจสอบตามองค์ประกอบคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555533  

 

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ตรสีินธุ์   โพธารส    กรรมการ 

3. ดร.อนุสรณ์   คุณานุสรณ์    กรรมการ 

4. อาจารย์ เบญจลักษณ์  ทองช่วย    กรรมการ 

5. อาจารย์ ดวงดี   แสนรักษ์    กรรมการ 

6. นางสาวภัทรภรณ์  กอกน้อย    เลขานกุาร 

7. (นางสาววราภรณ์  ใจบาล)      ผูช่้วยเลขานุการ 

8. (นางสาวภาวิณี  ทองค า)     ผูช่้วยเลขานุการ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
การประเมินตนเอง การประเมินตรวจสอบ 

คะแนนเฉลี่ย รวม คะแนนเฉลี่ย รวม 

องค์ประกอบที่ 1 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 4.20 ด ี 3.83 ด ี

องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 3.50 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4 4.67 ดีมาก 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ด ี 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 7 4.75 ดีมาก 3.25 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 8 5.00 ดีมาก 2.00 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 9 4.00 ด ี 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  ทุกองค์ประกอบ 4.55 ดีมาก 3.63 ระดับดี 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  

  

องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

 ไม่มขี้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 22  การผลิตบัณฑิตการผลิตบัณฑิต  

ข้อเสนอแนะ  คณะต้องท าแผนพัฒนาอาจารย์และแผนการรับอาจารย์ และรับอาจารย์ที่มี

วุฒิปริญญาเอกให้สอดคล้องกับภาระงานสอน (FTES) 

 

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 66  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงด้าน

ศลิปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน เชน่ การท าจดหมายข่าวลงบนเว็บไซต์ E-SCIENCE NEWS 
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คณะผู้จัดท า 

1. รองศาตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์    ที่ปรึกษา 

2. อ.เด่น  เครือสาร       ประธานกรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน      กรรมการ 

4. ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ     กรรมการ 

5. ดร.กรีฑา  แก้วคง       กรรมการ 

6. ดร.สิทธิศักดิ ์ ปิ่นมงคลกุล      กรรมการ 

7. ดร.กัลยา  จ าปาทอง       กรรมการ 

8. ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ      กรรมการ 

9. ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์      กรรมการ 

10. ดร.ด ารงศักดิ์  แย้มบางหวาย     กรรมการ 

11. อ.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจรญิ      กรรมการ 

12. ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี      กรรมการ 

13. นางภัทรภรณ์  ผลดี       เลขานุการ 

14. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม     ผูช่้วยเลขานุการ 

      

 

 


