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สารจากคณบดี 

           

 

 

 

รายงานประจ าปีเลํมนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรย์ังคงให๎ความส าคัญของพันธกิจ

หลัก ทั้ง 4 ด๎าน  ซึ่งได๎แกํ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชากา ร และ การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินงานอยํางตอํเนื่องและทวีความเข๎มขน๎ขึน้กวําเดิม   

คณะวทิยาศาสตร์หวังเป็นอยํางยิ่งวํา “รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ” นีจ้ะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่แสดงให๎เห็นถึงการด าเนนิงานของคณะวิทย าศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 เพื่อให๎ผ๎ูมสีํวนได๎เสีย  (Stakeholder) องค์กรภาครัฐ  และเอกชน  

รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป ได๎รับทราบความคบืหนา๎ในการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และสามารถ

น าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ได๎ตามสมควร 

ขอขอบคุณ รองคณบดีฯ  ผูชํ๎วยคณบดีฯ  หัวหนา๎สาขาวิชา  คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน   

ที่ได๎รํวมแรงรวํมใจในการปฏิบัติหนา๎ที่อยํางเต็มก าลังความสามารถ รํวมกันผลักดันมิติดา๎นการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ   ยังผลให๎

เกิดความส าเร็จเป็นที่นําพอใจ  และหวังเป็ นอยํางยิ่งวํา  ความส าเร็จดังกลําวจะชํวยผลักดันคณะ

วิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานที่ดี  ตลอดจนพัฒนาไปสูํทิศทางที่มั่นคง และมีความก๎าวหน๎ายิ่งๆ ขึ้น

ตํอไปในอนาคต 

 

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ส่วนที่ 1 

บริบทคณะวทิยาศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กํอตัง้ขึ้นตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชวีิตของ

ประชากร  โดยเฉพาะอ ยํางยิ่งการน าเอาองค์ความร๎ู  นวัตกรรมด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับภูมปิัญญาท๎องถิ่นให๎เหมาะสมกับสภาพภูมศิาสตร์  เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะเป็นการ

ชํวยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน ของประเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยามกีารเปิดการเรียนการสอนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครั้ง แรกในปีการศกึษา 2543 ซึ่ง

ได๎แกํ สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 22 มิถุนายน 

พ.ศ. 2544 ส านักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได๎แบํงการบริหารออกเป็น  3 กลุํมวชิา คือ กลุํม

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศลิปะศาสตร์ และวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได๎มมีตใิห๎เปลี่ยนชื่อ  “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ” เป็น 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”   

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวภูมิพลอดุล ยเดช ได๎มพีระบรม

ราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 2553  ขึน้ และในวันที่ 16 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได๎รับการจัดตัง้เป็น  “มหาวิทยาลัยพะเยา

(University of Phayao)” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และได๎แยกเป็นมหาวิทยาลัย ในก ากับของ

รัฐ ซึ่งด าเนนิการจัดการเรียนการสอน 13 คณะวชิา และ 2 วิทยาลัย โดยมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่

ใช๎รํวมกันทุกคณะ คอื  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ” หรอื “Wisdom for Community 

Empowerment” 

ปัจจุบัน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนนิสิตระดับปริญญ าตร ี7 หลักสูตร 

ได๎แกํ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิต ิเคมี ชีววิทยา ฟิสกิส์ วัสดุศาสตร ์และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรคูํขนาน วท .บ-กศ.บ 5 หลักสูตร ได๎แกํ คณิตศาสตร์  

เคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และหลักสูตรปริญญาตรคีวบปริญญาโท

สิ่งแวดล๎อม 2 หลักสูตร รวมทั้งรับผิดชอบในการเรียนการสอนรายวิชาพืน้ฐานดา๎นวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ใหก๎ับคณะตาํงๆ ที่เกี่ยวข๎องหลายคณะดว๎ยกัน   
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ปรัชญาร่วม 

ปญฺญาชีว ีเสฏฐชวีี นาม  "ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด"  

(A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All ) 
 

ปณิธานร่วม 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

(Wisdom for Community Empowerment) 
 

วิสัยทัศน์ 

คณะวิทยาศาสตร์มุํงที่จะเป็นหนวํยงานที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ 

และการถํายทอดความรูท๎างวิทยาศาสตร์เพื่อสรา๎งความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน  

 

ค่านิยมร่วม 

Competence - หลักความรู๎ ความสามารถ สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิด Competitiveness & Leadership 

Freedom        - หลักเสรีภาพ ท าให๎เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอืเชี่ยวชาญ 

Justice           - หลักความถูกต๎องยุติธรรม ท าให๎เกิดความเคารพนับถือไว๎เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

Generosity      - หลักความมนี้ าใจ ท าให๎เกิดวัฒนธรรมการอยูํรํวมกัน อยํางมคีวามสุข                               

                Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และท างาน เป็นทีมท าใหเ๎กิดปัญญารวมหมูํ

Shared Vision  - หลักการมเีป้าหมายรํวมกัน ท าให๎เกิดพลังสามัคคี เกิดเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหวํางชุมชนและสากล   
 

วัตถุประสงค์ร่วม 

1. เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นให๎นสิิตอยูํและเรยีน (Live and Learn) อยํางมคีวามสุข จบไปมีงานท า 

   และเป็นคนดีของสังคม 

2. เพื่อท าการวิจัยที่เน๎นการสรา๎งปัญญารวมหมู ํ(Collective Intelligence) เคียงคูํชุมชน (สนับสนุน 

   แนวคิดOUOP – One University One Province) 

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน๎นการใชป๎ัญญารวมหมูเํพื่อพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชน (Community  

    Empowerment) 

4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น (Local Wisdom) สูํสากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอยํางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 
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อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา 

บัณฑติของคณะวิทยาศาสตร์แ ละมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตลักษณ์ เหมอืนกัน  คือ นอกจาก  

จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF) 5 ด๎าน ได๎แกํ  ด้านคุณธรรมจรยิธรรม   ด้าน

ความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และ  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  แล๎ว

บัณฑติของมหาวิทยาลัยพะเยาจะต๎องมคีุณลักษณะเพิ่มอีก 3 ด๎าน คือ    

 

1. ด้านสุนทรยีภาพ  (เป็นผ๎ูมคี วามซาบซึง้ในคุณคําของศลิปะ วัฒน ธรรม  และธรรมชา ติ

ตลอดจนในวิชาชีพของตน) 

2. ด้านสุขภาพ (เป็นผ๎ูมสีุขนิสัยและสุขภาพที่ดี) 

3. ด้านบุคลิกภาพ  (เป็นผ๎ูมคีวามสุภาพ  อํอนนอ๎ม  มีจิตสาธารณะ  และมีความรับผดิชอบ

ตํอสังคม) 

 

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะวทิยาศาสตร์ได๎ก าหนดพฤติกรรมดา๎นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่พึงประสงค์ไว๎ดังนี้ 
 

“มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา” 

 

เอกลักษณ์หรอืจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์  

 จุดเน๎นและจุดเดํน ของมหาวิทยาลัย พะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ” 

 

 จุดเน๎นและจุดเดํนของคณะวิทยาศาสตร์ คือ “วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  
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โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าสาขา  

วัสดุศาสตร์   

 

 

หัวหน้าสาขา   

คณิตศาสตร์   

 

 

หัวหน้าสาขา    

ชีววทิยา   

 

 

หัวหน้าสาขา    

เคมี   

 

 

รองคณบดี   

ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดี  

 ฝ่ายบริหาร 

 

รองคณบดี   

ฝ่ายกิจการ

นิสิต 

 

 

ผู้ช่วยคณบดี   

กิจการพิเศษ 
 

 

ผู้ช่วยคณบดี   

วิจัยและ

ประกัน

คุณภาพ 
 

 

  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์    

    และเทคโนโลยีการกีฬา  

 

 

หัวหน้าสาขา    

ฟิสิกส์   

 

 

หัวหน้าสาขา    

สถิติ 

 

 

  คณะกรรมการ    

      ที่ปรึกษา 

ปรึกษา 

 

คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ค 
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

 1.บุคลากรสายวิชาการ 

คณะวทิยาศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 91 คน โดยจ าแนกตามสาขาวิชา คุณวุฒิ

การศกึษา ต าแหนํงวิชาการ จ านวนปฏิบัติงานจรงิ และจ านวนศกึษาตํอ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555  

(หนวํย : คน) 

สาขาวิชา 
วุฒกิารศึกษา ต าแหน่งวชิาการ ปฏิบัต ิ

งานจริง 

ศึกษา

ต่อ 
รวมทั้งหมด 

ป.โท ป.เอก ผศ. รศ. ศ. 

คณิตศาสตร์ 11 6 2 1 - 12 5 17 

สถิต ิ 6 1 - - - 3 4 7 

เคมี 13 9 - - - 16 6 22 

ชีววิทยา 6 10 3 1 - 16 - 16 

ฟิสิกส์ 5 7 - - - 10 2 12 

วัสดุศาสตร ์ 3 2 1 - - 2 3 5 

วิทยาศาสตร์ฯ กีฬา 9 3 - - - 9 2 12 

รวม 53 38 6 2 - 68 23 91 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

58.2%

41.7%

แผนภูมิแสดงร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

ร๎อยละอาจารย์ท่ีมวีุฒกิารศึกษาระดับปริญญาโท

ร๎อยละอาจารย์ท่ีมวีุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก
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2.บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวทิยาศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิน้ 33  คน  โดยจ าแนก

ตามหนวํยงาน คุณวุฒิการศึกษา จ านวนที่ปฏิบัติงานจรงิ และศกึษาตํอ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 (หนวํย : คน) 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

พนักงานสายสนับสนุน 
วุฒกิารศึกษา ปฏิบัต ิ

งานจริง 

ศึกษา

ต่อ 

พนักงาน

แผ่นดิน 

พนักงาน

พ 1 

รวม

ทั้งหมด ป.โท ป.ตรี 

ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

- บริหารงานทั่วไป - 1 1 - 1 - 1 

- บุคลากร - 1 1 - - 1 1 

- การเงนิและบัญช ี - 1 1 - - 1 1 

- นักวิชาการศกึษา 2 1 3 - 2 1 3 

- เจ๎าหนา๎ที่วเิคราะหฯ์ - 1 1 - - 1 1 

- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

- 1 1 - - 1 1 

รวม 2 6 8 - 3 5 8 

นักวิทยาศาสตร์ 

- สาขาเคมี 1 7 8 - 3 5 8 

- สาขาชีววิทยา 2 7 9 - 6 3 9 

- สาขาฟิสิกส์ 2 4 5 1 2 4 6 

- สาขาวัสดุศาสตร์ - 1 1 - - 1 1 

รวม 5 19 23 1 11 13 24 

รวมทั้งหมด 7 25 31 1 14 18 33 
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งบประมาณประจ าปี 2555 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ  จากมหาวิทยาลั ย

พะเยา จ านวน 3,476,943บาท เพื่อใช๎ในการด าเนนิงานตํางๆ ตามพันธกิจหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หนวํย : บาท) 

 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ 

1 หมวดคําใช๎สอย 1,534,689 

2 หมวดคําตอบแทน 836,000 

3 หมวดคําวัสดุ 679,254 

4 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 427,000 

รวม 3,476,943 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) 

 

 

1,534,689 บาท836,000 บาท

679,254 บาท
427,000 บาท

แผนภูมิแสดงรายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามรายจ่ายปี 2555

กองทุนเพื่อการศึกษา 

หมวดคําใชส๎อย
หมวดคําตอบแทน
หมวดคําวัสดุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 

 

 



 
 

รายงานประจ าป ี2555 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

10 

ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

ด้านการเรียนการสอน 

 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เพื่อจัดการเรยีนการสอนเน๎นให๎นสิิตอยูํและเรยีน (live and learn) อยํางมคีวามสุข จบไปมี

งานท าและเป็นคนดีของสังคม” 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี  

1. หลักสูตรเดี่ยว (4 ป)ี  

1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

2) สาขาวิชาสถิต ิ  

3) สาขาวิชาเคมี  

4) สาขาวิชาชีววิทยา   

5) สาขาวิชาฟิสิกส์  

6) อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ   

7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) คู่ขนานกับการศึกษา (กศ.บ)  (5 ป)ี 

1) วท.บ คณิตศาสตร์ คูํขนาน กศ.บ  

2) วท.บ เคมีคูขํนาน กศ.บ 

3) วท.บ ชีววิทยาคูํขนาน กศ.บ   

4) วท.บ ฟิสกิส์คูํขนาน กศ.บ 

5) วท.บ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคูํขนาน กศ.บ 

3. หลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโทสิ่งแวดล้อม (5 ป)ี  

1) วท.บ เคมีควบปริญญาโทวิทยาศาสตรสิ่งแวดล๎อม 

2) วท.บ ชีววิทยาควบปริญญาโทวิทยาศาสตรสิ่งแวดล๎อม 
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จ านวนนิสิตประจ าปีการศึกษา 2555 
 

 ปีการศึกษา 2555 คณะวทิยาศาสตร์มีนสิิตรวมทั้งสิน้ 1,578 คน ซึ่งสามารถจ าแนกได๎ 

ตามสาขาวิชาและระดับช้ันปี ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนนิสติคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 (หนวํย : คน)  

 

 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม  

1. คณิตศาสตร์ 

   - คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

   - คณิตศาสตร์ (คูํขนาน 5 ปี) 

 

15 

167 

 

21 

107 

 

26 

2 

 

46 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

108 

276 

2. เคมี 

   - เคมี (หลักสูตร 4 ปี) 

   - เคมี (คูํขนาน 5 ปี) 

   - เคมี (ตรคีวบโท 5 ปี) 

 

25 

62 

6 

 

31 

61 

22 

 

16 

8 

- 

 

70 

- 

- 

 

3 

- 

- 

 

2 

- 

- 

 

147 

131 

28 

3. ชีววทิยา 

   - ชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี) 

   - ชีววิทยา (คูํขนาน 5 ปี) 

   - ชีววิทยา (ตรคีวบโท 5 ปี) 

 

34 

110 

10 

 

46 

152 

17 

 

27 

8 

- 

 

57 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

 

165 

270 

27 

4. ฟิสิกส์ 

   - ฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) 

   - ฟิสิกส์ (คูํขนาน 5 ปี) 

 

16 

40 

 

13 

35 

 

15 

3 

 

4 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

48 

78 

5. วิทย์-กีฬา 

   - วิทย์-กีฬา (หลักสูตร 4 ปี) 

   - วิทย์-กีฬา (คูํขนาน 5 ปี) 

 

30 

40 

 

27 

20 

 

13 

7 

 

35 

- 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

108 

67 

6. วัสดุศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 20 19 6 5 - - 50 

7. สถิติ (หลักสูตร 4 ปี) 25 10 12 28 - - 75 

 รวมทั้งหมด 1,578 
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384 คน

306 คน462 คน

126 คน

175 คน
50 คน75 คน

แผนภูมิแสดงจ านวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จ าแนกตามสาขาวิชา 

ประจ าปีการศึกษา     

คณิตศาสตร์

เคมี

ชวีวิทยา

ฟิสิกส์

วิทย์-กีฬา

วัสดุศาสตร์

สถิติ
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การด าเนินการ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 

2. ประเมินหลักสูตรอยํางตอํเนื่อง 

3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

4. สวัสดิการเสริมสรา๎งสุขภาพ สร๎างขวัญก าลังใจให๎บุคลากร  

5. พัฒนา และ/หรอื ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

6. สนับสนุนให๎นสิิตเข๎ารํวมประชุมวิชาการ และ/หรอื น าเสนอผลงาน 

 

เนื่องจากนิสิตที่เข๎าเรียนในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  มีคุณภาพการศกึษาอยูํใน

ระดับกลางคํอนมาทางออํนเป็นจ านวนมาก และยังขาดความสนใจ ความกระตอืรอืร๎นในการเรยีน 

ดังนัน้โอกาสทีน่ิสติ drop out จะมีสูง ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ได๎ตระหนักถึงความส า คัญนี้เป็นอยํางสูง 

จงึได๎มกีารเฝา้ระวัง ป้องกัน และจัดการให๎การ drop out ลดน๎อยลง  เชนํ 

 

1. เพิ่มความส าคัญกิจกรรมนอกชั้นเรยีนในกระบวนการจัดการศึกษา  

2. ให๎ความส าคัญตํอการดูแลนสิิต และพัฒนาระบบการดูแลนสิิต รวมทั้งบทบาทอาจารย์

ผูส๎อน และอาจารย์ที่ปรึกษา  

3. พัฒนานิสติตามช้ันปีการศกึษา เชํน  

 นิสติช้ันปีที ่1     จะมีการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวจากนักเรียนสูํการ

    เป็นนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา  

 นิสติช้ันปีที ่2-3  จะมีการพัฒนาด๎านทักษะความสามารถ การเรียนรูต๎าม 

    คุณลักษณะของบัณฑติและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 นิสติช้ันปีที ่4     จะมีการพัฒนาสูคํวามเป็นบัณฑติที่สมบูรณ์   

    

  ซึ่งการพัฒนานิสติคณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยาด๎วยแนวทางเหลํานี ้ท าให๎จ านวนนิสติที ่

drop out ในปีการศึกษา 2555 ของทุกช้ันปีมีคาํน๎อยกวําร๎อยละ 10 

  

  รายละเอียดของการ drop out ของนสิิตแสดงในตารางที่ 5-8 และตารางที่ 9-15 แสดงคะแนน

เฉลี่ย (GPA) ของนสิิตแตํละช้ันปี 
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ตารางท่ี 5 ร๎อยละของนสิิต drop out จากสาเหตุตํางๆ 

 

นิสิต 
จ านวนนิสิต 

(คน) 

%  drop out  จากสาเหตุต่างๆ    รวม 

drop out 

    (%)    
   จาก  

การเรียน 
ลาออก 

จากการ 

ยา๎ยสาขา 

 สาเหตุ  

   อืน่ๆ 

1. ชัน้ปีท่ี 1 653 0% 1.07% 6.89% 0.15% 8.11% 

2. ชัน้ปีท่ี 2 625 0% 0.48% 3.04% 3.04% 6.56% 

3. ชัน้ปีท่ี 3 143 0% 0% 0% 2.09% 2.09% 

4. ชัน้ปีท่ี 4 212 0% 0% 0%  0 % 0 % 

 

นิสิตชั้นปีที่ 
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ตารางท่ี 6 ร๎อยละการ drop out ของนิสติช้ันปีที่ 1/2555 (รหัส 2555) 

หลักสตูร/สาขา 
จ านวนนิสิต 

(คน) 

จ านวน และ %  drop out  จากสาเหตุต่างๆ รวม 

drop out    

  คน (%) 

 การเรียน         

คน (%) 

ลาออก              

คน (%) 

ย้ายสาขา

คน (%) 

อื่นๆ             

คน (%) 

1. คณิตศาสตร์ 37 - - 22 (59.5) - 22 (59.0) 

2. คณิตคูขํนาน 168 - 1 (0.6) - - 1 (0.6) 

3. เคม ี 40 - 1 (2.5) 14 (35.0) - 15 (37.5) 

4. เคมีคูขํนาน 62 - - - - - 

5. ชวีวทิยา 40 - 1 (2.5) 5 (12.5) - 6 (15.0) 

6. ชวี-คูํขนาน 113 - 3 (2.65) - - 3 (2.7) 

7. ฟิสิกส ์ 21 - 1 (4.76) 4 (19.1) - 5 (23.8) 

8. ฟิสิกสค์ูํขนาน 40 - 1 (2.5) - - - 

9. วทิย-์กีฬา 30 - - - - - 

10.วทิย-์คูํขนาน 41 - - - 1(2.44) 1 (2.44) 

11. อุตสาหกรรมฯ 20 - - - - - 

12. สถิต ิ 25 - - - - - 

13. เคม-ีตรีควบโท 6 - - - - - 

14. ชวี-ตรีควบโท 10 - - - - - 

รวม 653 - 
7 

(1.07%) 

45 

(6.89%) 

1 

(0.153%) 

53 

(8.11%) 
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0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทย-์กีฬา วัสดุศาสตร์ สถิติ

9.20%

5.70%

3.10%

7.60%

17.50%

10.00%
8.30%

ร้อ
ยล

ะ 
dr

op
 o

ut

สาขาวิชา

ร้อยละการ drop out ของนิสิตช้ันปีท่ี  

ตารางท่ี 7 ร๎อยละการ drop out ของนิสติช้ันปีที่ 2/2555 (รหัส 2554) 

หลักสูตร / สาขา 

   จ านวน 

    นิสิต 

(คน) 

    จ านวน และ %  drop out  จากสาเหตุต่างๆ    รวม 

drop out    

  คน (%) 

 การเรียน 

  คน (%) 

  ลาออก 

  คน (%) 

ย้ายสาขา 

 คน (%) 

  อื่นๆ 

คน (%) 

1. คณิตศาสตร์ 28 - 1 (3.57) 2 (7.14 ) 4 (14.3) 7 (25.0) 

2. คณิตคูขํนาน 113 - - 4 (3.54 ) 2 (1.77) 6 (5.6) 

3. เคม ี 32 - 1 (3.13) - - 1 (3.2) 

4. เคมีคูขํนาน 67 - 1 (1.49) 1 (1.49) 4 (5.97) 6 (8.9) 

5. ชวีวทิยา 48 - - 2 (4.17) - 2 (4.2) 

6. ชวี-คูํขนาน 157 - - 3 (1.91) 2 (1.27) 5 (3.2) 

7. ฟิสิกส ์ 15 - - 1 (6.67) 1 (6.77) 2 (13.3) 

8. ฟิสิกสค์ูํขนาน 37 - - 2 (5.41) - 2 (5.4) 

9. วทิย-์กีฬา 33 - - 4 (12.1) 2 (6.06) 6 (18.2) 

10. วทิย-์คูํขนาน 24 - - 1 (3.57) 3 (12.5) 4 (16.7) 

11. อุตสาหกรรมฯ 20 - - 1 (8.33) 1 (8.33) 2 (5.0) 

12. สถิต ิ 12 - - - 1 (5.0) 1 (16.6) 

13. เคม-ีตรีควบโท 22 - - - - - 

14. ชวี-ตรีควบโท 17 - - - - - 

รวม 625 
0 

(0.0 %) 

3 

(5.77%) 

19 

(4.38%) 

19 

(3.04%) 

44 

(7.04%) 
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ตารางท่ี 8 ร๎อยละการ drop out ของนิสติช้ันปีที่ 3/2555 (รหัส 2553) 

หลักสูตร / สาขา 
จ านวน 

นิสิต 

(คน) 

จ านวน และ %  drop out  จากสาเหตุต่างๆ รวม 

drop out    

 คน (%) 

 การเรียน 

  คน (%) 

ลาออก 

คน (%) 

ย้ายสาขา 

  คน (%) 

  อื่นๆ 

 คน (%) 

1. คณิตศาสตร์ 26 - - - - - 

2. คณิตคูขํนาน 2 - - - - - 

3. เคม ี 16 - - - - - 

4. เคมคีูํขนาน 8 - - - - - 

5. ชวีวทิยา 27 - - - - - 

6. ชวี-คูํขนาน 8 - - - - - 

7. ฟิสิกส ์ 15 - - 2 (12.3) - 2 (12.3) 

8. ฟิสิกสค์ูํขนาน 3 - - - - - 

9. วทิย-์กีฬา 13 - - - - - 

10. วทิย-์คูํขนาน 7 - - - - - 

11. อุตสาหกรรมฯ 6 - - - - - 

12. สถิต ิ 12 - - 1 (8.33) - 1 (8.33) 

13. เคม-ีตรีควบโท 0 - - - - - 

14. ชวี-ตรีควบโท 0 - - - - - 

รวม 
143 

(100%) 
- - 

3 

(2.08 %) 
- 

3 

(2.10%) 

 

หมายเหตุ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4/2555 (รหัส 2552) ไม่มีการ drop out 

 ตารางที่ 9-12 แสดงคาํคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ช้ัน

ปีที่ 1 - 4 (หลักสูตร 4 ปี) 

 ตารางที่ 13-15 แสดงคาํคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรคูํขนาน 

 ปีการศึกษา 2555 ช้ันปีที่ 1 - 3 (หลักสูตร 5 ปี) 
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ตารางท่ี 9 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 1/2555 

สาขาวิชา 
จ านวน   

นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50 1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 13 2 15.38 4 30.76 6 46.15 1 7.69 

2. เคมี 24 2 8.33 4 16.67 18 75 0 0 

3. ชวีวทิยา 31 6 19.35 11 35.48 14 45.16 0 0 

4. ฟิสิกส ์ 16 6 37.5 6 37.5 4 2.5 0 0 

5. สถิต ิ 25 4 16 7 28 14 56 0 0 

6. วัสดุศาสตร์ 18 1 5.56 3 16.67 12 66.67 2 11.11 

7. วทิยฯ์ กีฬา 30 0 0 8 26.67 21 70 1 3.33 

รวม 157 21 13.38 38 24.2 89 56.69 4 2.55 

 

ตารางท่ี 10 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 2/2555 

สาขาวิชา 

จ านวน   

นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50 1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 21 0 0 3 14.28 14 66.67 4 19.05 

2. เคมี 31 0 0 4 12.90 20 64.52 7 22.58 

3. ชวีวทิยา 45 0 0 11 24.44 25 55.56 9 20.00 

4. ฟิสิกส ์ 13 0 0 4 30.77 8 61.54 1 7.69 

5. สถิต ิ 10 0 0 1 10.00 8 80.00 1 10.00 

6. วัสดุศาสตร์ 13 0 0 2 15.38 10 76.92 1 7.69 

7. วทิยฯ์ กีฬา 15 1 6.67 4 26.66 9 60.00 1 6.67 

       รวม 148 1 0.68 29 19.59 94 63.51 24 16.22 
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ตารางท่ี 11 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 3/2555 

สาขาวิชา 

จ านวน    

 นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50 1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 26 - - 2 7.69 19 73.08 5 19.23 

2. เคมี 16 - - - - 11 68.75 5 31.25 

3. ชวีวทิยา 25 - - - - 21 84.00 4 16.00 

4. ฟิสิกส ์ 15 - - 2 13.33 11 73.33 2 13.33 

5. สถิต ิ 12 - - - - 12 100.00 - - 

6. วัสดุศาสตร์ 5 - - 1 20.00 4 80.00 - - 

7. วทิยฯ์ กีฬา 13 1 7.69 - - 12 92.31 - - 

รวม 112 1 7.69 5 4.46 90 80.36 16 14.28 

 

ตารางท่ี 12 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 4/2555 

สาขาวิชา 

จ านวน    

 นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50 1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 46 0 0 1 2.17 37 80.43 8 17.39 

2. เคมี 69 0 0 6 8.70 53 76.81 10 14.49 

3. ชวีวทิยา 25 0 0 0 0 21 84.00 4 16.00 

4. ฟิสิกส ์ 4 0 0 0 0 3 75.00 1 25.00 

5. สถิต ิ 35 0 0 1 3.57 25 89.29 2 7.14 

6. วัสดุศาสตร์ 28 0 0 0 0 5 100.00 0 0 

7. วทิยฯ์ กีฬา 5 0 0 3 8.57 31 88.57 1 2.86 

       รวม 212 0 0 11 5.19 175 82.55 26 12.26 
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ตารางท่ี 13 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตหลักสูตรคูํขนาน ช้ันปีที่ 1/2555 

หลักสูตร

คู่ขนาน 

(วท.บ–กศ.บ)

สาขาวิชา 

จ านวน    

นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50 1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 167 14 8.38 31 18.56 89 53.29 36 21.55 

2. เคมี 62 4 6.45 13 20.96 39 62.90 6 9.67 

3. ชวีวทิยา 110 20 18.18 39 8.18 44 40.00 7 6.36 

4. ฟิสิกส ์ 40 1 2.50 10 25.00 22 55.00 7 17.50 

5. วทิยฯ์กีฬา 40 4 10.00 15 37.50 21 52.50 0 0.00 

รวม 419 43 10.26 108 25.77 212 50.59 56 13.36 

 

ตารางท่ี 14 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตหลักสูตรคูํขนาน ช้ันปีที่ 2/2555 

หลักสูตร

คู่ขนาน 

(วท.บ–กศ.บ)

สาขาวิชา 

จ านวน 

นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50  1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 107 0 0 4 3.73 71 66.35 32 29.90 

2. เคมี 61 0 0 4 6.55 35 57.38 22 36.06 

3. ชวีวทิยา 152 0 0 13 8.55 98 64.47 41 26.97 

4. ฟิสิกส ์ 35 1 2.85 5 14.28 17 48.57 12 34.28 

5. วทิยฯ์กีฬา 20 1 5.00 6 30.00 13 65.00 0 0 

รวม 375 2 0.53 32 8.53 234 62.40 107 28.53 
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ตารางท่ี 15 คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนสิิตหลักสูตรคูํขนาน ช้ันปีที่ 3/2555 

หลักสูตร

คู่ขนาน 

(วท.บ–กศ.บ)

สาขาวิชา 

จ านวน  

นิสิตทั้งหมด 

(คน) 

                              คะแนนเฉลี่ย (GPA) 

<1.50  1.50–2.00 >2.00 >3.00 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

จ านวน 

(คน) 
% 

1. คณิตศาสตร์ 2 0 0 0 0 2 100 0 0 

2. เคมี 8 0 0 0 0 3 37.50 5 62.50 

3. ชวีวทิยา 8 0 0 0 0 3 37.50 5 62.50 

4. ฟิสิกส ์ 3 0 0 0 0 1 33..33 2 66.67 

5. วทิยฯ์กีฬา 7 0 0 0 0 7 100.00 0 0 

รวม 28 0 0 0 0 16 57.14 12 42.86 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2555 ไม่มีนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน ชั้นปีท่ี 4 

 

 

นิสติคณะวทิยาศาสตร์ ได๎รับรางวัลผลการศกึษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิ

ศาสตราจารย์  ดร.แถบ  นีละนิธิ ประจ าปีการศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ .ศ. 2555          

ณ ห๎องประชุมช้ัน 2 อาคารมหติลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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นิสติสาขาวิชาวัสดุศาสตรร์ํวมกับสโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี  

ดร.วรรณฤดี แก๎ วมีศรี และอาจารย์มนัส ใจมะสทิธิ์ เป็นที่ปรึกษา จัดสํงโครงการ “โต๏ะดูด ีเก๎าอี้นาํใช๎ 

จากใจให๎นอ๎ง” เข๎าประกวดในรายการ “เยาวชน คิดดี ท าดี” กับครอบครัวขําว 3 ซึ่งได๎จัดประกวดเพื่อ

เทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยโครงการที่จัด สํงจะต๎อง

น๎อมน าเอาพระราชด าริมาเป็นแนวทางหรอืแรงบันดาลใจในการด าเนินโครงการของนิสติ โครงการ 

“โต๏ะดูด ีเก๎าอี้นาํใช๎ จากใจให๎นอ๎ง ” ของคณะวิทยาศาสตร์นี้ได๎รับรางวัล 1 ใน 8 โครงการยอดเยี่ยม

ระดับภาคเหนือตอนบน และ 1 ใน 84 โครงการยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ในวันพุธที่ 23 พฤศจกิายน 

2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
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ด้านการวิจัย 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เพื่อท าการวิจัยที่เน๎นการสรา๎งปัญญารวมหมู ํ (Collective Intelligence) เคียงคูํชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)” 

 

คณะวทิยาศาสตร์ มีระบบและกลไกในการด าเนินการ ด๎านการวิจัยอยํางมปีระสิทธิภาพ  ที่

สอดคล๎องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพรํ ซึ่ง เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก  ในปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 

2555) คณะวทิยาศาสตร์ได๎รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จ านวน 4,407,188.50 บาท ตอํจ านวนอาจา รย์ที่

ปฏิบัติงานจรงิ 60.5 คน คิดเป็นอัตราสํวน 72,846.09 บาท ตํอคน และผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพรํใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน 42 เรื่อง ผลงานวิจัยน าไปใช๎ประโยชน์ 2 ผลงาน และมีหนังสอื

หรอืต าราที่ได๎รับรองคุณภาพจ านวน 5 ผลงาน ดังแสดงในตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 ผลงานการท าวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ผลงาน ปกีารศึกษา 2554 

1. เงินวจิัย  4,407,188.50 บาท 

2. งานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 42  เรื่อง 

4. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   2  ผลงาน 

5. หนังสือ/ต าราที่มคีุณภาพ  5 เลํม 

  (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
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ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร .อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการ

นิสติ ได๎รับรางวัล การน าเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม การน าเสนอแบบ Poster Presentation ในงาน 

Asian Meeting On Electroceramics ครั้งที ่8 เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศมาเลเซีย  

 

 

ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร .ธนกฤต เทียนหวาน ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การ

น าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ประเภทดีเดํน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์

วิจัยครั้งที่ 4 เมื่อวันที ่12-13มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย และจ านวนเงนิวิจัย 

ตารางท่ี 17 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ทั้งภายในและภายนอก ประจ าปีการศกึษา 2554 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

รายได๎ สมรรถภาพทางกายของประชาชนต าบลแมํกาตอํการมี

สวํนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยพะเยา  

ดร.ปราณี อยูํศิริ 80,000 

รายได๎ การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากตน๎สักขีและใบ

ของพุดจีบ 

ดร.สาโรจน์ จนีประชา 90,000 

รายได๎ การเตรยีมฟิล์มบางซิงก์ออกไซดท่ี์เจือดว๎ยโลหะ

อะลูมเินียมส าหรับการประยุกต์ใชเ๎ป็นเซลล์แสงอาทิตย์

ชนดิสีย๎อมไวแสง 

ดร.นิยม โฮํงสิทธิ์ 90,000 

รายได๎ การศึกษาปัจจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตร

และระบบโลจสิติกส์จังหวัดพะเยาตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

นางณัฐธิดา พิมพ์รัตน์ 50,000 

แผํนดนิ การประยุกต์ใช๎ระบบเพาะเลี้ยงแบบจมชั่วคราวในการ

ผลิตกลว๎ยไม๎ในปรมิาณมาก 

ผศ.ดร.นิรมล  รังสยาธร 250,000 

แผํนดนิ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พืน้ท่ีปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

: กิจกรรมปกปักส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   

ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล  945,000 

สกว. สกอ. และ  

ม.พะเยา 

การตรวจสอบผลของสารสกัดจากพืชตํอเมตาบอลซิึ่

มของน้ าตาลในมอดแปง้แมลงศัตรูในโรงเก็บ  

ดร.นุจริา ทาตัน  480,000 

สกว. สกอ. และ  

ม.พะเยา 

เซตวภิัชนัยและความสัมพันธ์ของกรีนของกรุปพอยด์

แกมมาอันดับในพจน์ของเซตยํอยวิภัชนัย 

ผศ.ดร.อัยเรศ  เอ่ียมพันธ์  352,000 

สกว. สกอ. และ  

ม.พะเยา 

การเตรยีมและศกึษาสมบัติของฟิลม์วัสดุประกอบแป้ง

กับไคโตซานเพื่อใชง๎านทางด๎านบรรจุภัณฑ์สัมผัส

อาหาร   

ดร.วรรณฤดี แก๎วมศีรี  480,000 

สกว. สกอ. และ 

ม.พะเยา 

การหาค าตอบของปัญหาเชิงดุลยภาพและปัญหา

อสมการการแปรผัน 

ดร.กมลรัตน์ แนมมณี  368,000 

สกว. สกอ. และ  

ม.พะเยา 

ขั้นตอนวิธีท าซ้ าส าหรับการหาผลเฉลยรวํมของปัญหา

สมดุล ปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรงึ 

ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียน

หวาน 

480,000 

ศูนย์วิจัยรวํมเฉพาะ

ทางดา๎นสวํน ประกอบ

ฮารด์ดิสก์ไดรฟ์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ม.

ขอนแกํน 

Development  of Multiferoic Materials in BiFeo3-

based system for high density data recording 

application 

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาท

เขตรก์าร 

550,000 

 

 



 
 

รายงานประจ าป ี2555 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

26 

ตารางท่ี 17 (ต่อ) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ทั้งภายในและภายนอก ประจ าปกีารศกึษา 2554 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์

เพื่อการวางแผนการจัดต้ังกลุมํเกษตรปลอดภัย อ าเภอ

แมใํจ จังหวัดพะเยา 

ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล  280,280 

สกว. สกอ. และ  

ม.พะเยา 

ขั้นตอนวิธีท าซ้ าส าหรับการหาผลเฉลยรํวมของปัญหา

สมดุล ปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรงึ 

ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียน

หวาน 

480,000 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์

เพื่อการวางแผนการจัดต้ังกลุมํเกษตรปลอดภัย อ าเภอ

แมใํจ จังหวัดพะเยา 

ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล  280,280 

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (โครงการ

สงํเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษา) 

เกณฑ์การลํูเข๎าของระเบียบวธิีท าซ้ าปรับปรุงแบบนูร์

ดว๎ยคําคลาดเคลื่อนส าหรับสามการสงํนอกตัวชนดิไมํ

ขยายแบบเชิงเส๎นก ากับ 

ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียน

หวาน 

159,500 

คลนิิกเทคโนโลยี เทคโนโลยีน้ าหมักชีวภาพและการพัฒนาผลติภัณฑ์แบบ

ครบวงจรเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของกลํุมเกษตรอินทรยี์  

จังหวัดพะเยา 

ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล 111,000 

ส านักปลัด กระทรวง 

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

หมูบ๎ํานสันสลี ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล 135,000 

สกว. สกอ. และ  

ม.พะเยา 

สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมทํอนาโนคารบ์อนกับพอลิ

เมอรท่ี์มีความยืดหยุํน 

นายนราธิป  สงมี 480,000 

สกว. สกอ. และ 

ม.พะเยา 

การสร๎างและพัฒนาหัวตรวจจับก๏าซเอทานอลท่ีเตรียม

จากโครงสรา๎งนาโน 1 มติิของสารซิงก์ออกไซด์ 

นายนิยม  โฮํงสิทธิ์ 480,000 

สกว. สกอ. และ 

ม.พะเยา         

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากตน๎พุดจบี  

ตีนเป็ดขาว และทุง๎ฟ้า 

นายสาโรจน์  จนีประชา 480,000 

สกว. สกอ.และ 

ม.พะเยา 

การศึกษาและวิจัยปฏิกริยิาการผลติเอธิลีนออกไซด์  

โดยใชโ๎ลหะทรานสชิันบนทํอนาโน 

ดร.ณัชชา  อินทรจ์ันทร์ 480,000 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

หมูบ๎ํานทอผ๎าไทลื้อ บา๎นทํุงมอก  ดร.กัลยา  จ าปาทอง 210,000 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

หมูบ๎ํานน้ าปู (สันสลี) ดร.สทิธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล 200,000 

              (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
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ผลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพร่ 

ตารางท่ี 18 งานวิจัยหรือง านสร๎างสรรคท์ี่ได๎รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพรํ  ประจ าปีการศึกษา 2554 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลข ISBN ปีท่ี/ฉบับที่ 

1 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

การขยายพันธุ์โมกพวง พุดจบี รักขาว 

และรักมํวง โดยเทคนคิการเพาะเลี้ยง

เนือ้เยื่อ 

วารสารมหา 

วิทยาลัยศรนีคริ

นทรวโิรฒ 

1686-931 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 7 

(ม.ค.-ม.ิย.

2555) 

2 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

การโคลน cDNA ท่ีเข๎ารหัสเอนไซม์ 

UPD-glucose: anthocyanin 5-๐-

glucosyltransferase (5-GT) จากดอก

อัญชัน 

วารสาร

วิทยาศาสตร์

เกษตร 

0125-0369 ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 2 

2555 (ก.ค. 

2555) 

3 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

การใชส๎ารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อยับยั้ง

การเจริญของเชือ้จุลินทรยี์จากถั่วลสิง

ฝักสดท่ีเกิดการเนําเสยี (The utilization 

of natural extract to inhibit growth of 

microorganisms isolated from rotten 

peanut pods) 

วิทยาศาสตร์

การเกษตร 

0125-0369 ปีท่ี 42 ฉบับท่ี 3 

(พิเศษ) ก.ย.-

ธ.ค. 2554 

4 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

การเปรยีบเทียบปรมิาณและคุณภาพ

ของผลเสาวรสท่ีไดร๎ับชุดปุ๋ยที่แตกตําง

กัน 5 กรรมวิธี 

วารสาร

วิทยาศาสตร์

เกษตร 

0125-0369 Volume 42  

Number 2         

(พ.ค.-ส.ค.

2554) 

5 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อใบอํอนของบอนสี

ในสภาพปลอดเชื้อ 

วารสารนเรศวร

พะเยา 

1906-2141  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2  

พ.ค.-ส.ค. 2554 

6 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อวํานส่ีทิศในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

วารสารนเรศวร

พะเยา 

1906-2141  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2  

พ.ค.-ส.ค. 2554 

7 ดร.สทิธิศักดิ์  

ป่ินมงคลกุล 

การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ า

กับสัตว์หน๎าดนิในพืน้ท่ีชุมํน้ ากว๏าน

พะเยา:ตุลาคม 2554-มกราคม 2554 

การประชุม

วิชาการนเรศวร

วิจัยครัง้ท่ี 7 

 - 29-30 ก.ค.

2554 

8 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

ความหลากหลายและการใช๎ประโยชน์

ของพืชผักพืน้บ๎านในเขตชุมชนรอบกว๏าน

พะเยา  (Diversity and Utilization of 

Indigenous Vegetable in the 

Community Surrounding Kwan Phayao)        

การประชุม

วิชาการพะเยา

วิจัย ครัง้ท่ี 1 

 - 12-13 ม.ค. 

2555 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) งานวิจัยหรืองานสร๎า งสรรคท์ี่ได๎รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพรํ  ประจ าปีการศึกษา 

2554 (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลข ISBN ปีท่ี/ฉบับที่ 

9 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

ผลของไคโตซานตํอคุณภาพบางประการ

และปริมาณแคปซิคัมโอเลโอเรซนิของ

พริกระหวํางการเก็บรักษา  (Effect of 

chitosan on some quality and capsicum 

oleoresin content of chilli during 

storage) 

วิทยาศาสตร์

การเกษตร 

0125-0369 ปีท่ี 42 ฉบับท่ี 3 

(พิเศษ) ก.ย.-

ธ.ค. 2554 

10 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

ผลของชุดปุ๋ย 5 กรรมวิธตํีอการเติบโต

ทางด๎านล าต๎นและใบของเสาวรส 

วารสาร

วิทยาศาสตร์

เกษตร 

0125-0369 Volume 42  

Number 2           

11 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

ผลของไซโตโคนิน และออกซินตํอการ

พัฒนาของเนือ้เยื่อใบอํอนกุหลาบหินใน

สภาพปลอดเชื้อ 

วารสารนเรศวร

พะเยา 

1906-2141  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 

พ.ค.-ส.ค. 2554 

12 รศ.ปรยีานันท์  

แสนโภชน์ 

ผลของไซโตไคนินตํอการเพิ่มจ านวนยอด

ของ Zingiber mekongense Gagnep. ใน

หลอดทดลอง 

การประชุม

วิชาการพะเยา

วิจัย ครัง้ท่ี 1 

ISBN:978-

616-202-

578-5 

12-13 ม.ค. 

2555 

13 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

การศึกษาการเตบิโตของมะเขือเทศเมื่อ

ได๎รับน้ าทางใต๎ผิวดินดว๎ยเซรามิกรูพรุน 

วารสาร

วิทยาศาสตร์

เกษตร 

0125-0369 Volume 42  

Number 2         

(พ.ค.-ส.ค.

2554) 

14 นายสริวิัฒน์  

บุญชัยศรี 

BIOGAS PRODUCTION FROM 

DISPOSAL BANANA PEELS 

The 4th 

Thailand-Japan 

International 

2011 Academic 

Conference 

 - 26 พ.ย. 2554 

15 ผศ.ดร.อัยเรศ  

เอ่ียมพันธ์ 

Generalized beauty: The square of the 

number of digits as 1 at all 

วารสารนเรศวร

พะเยา 

1906-2141  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2  

พ.ค.-ส.ค. 2555 

16 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อใบอํอน และปลาย

ยอดโมกพวงในสภาพปลอดเชื้อ 

วารสารวิชาการ

เกษตร 

0125-8389 ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 3 

ก.ย.-ธ.ค. 2554 

17 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

อิทธิพลของ Thidiazuron (TDZ) และ 

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-

D) ตํอการชักน าใหเ๎กิดแคลลัส และยอด

ของใบอํอนพุดจบี(Tabernaemontana 

divaricata L.) ในสภาพหลอดทดลอง 

วารสารวิชาการ

เกษตร 

0125-8389 ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 29 

2พ.ค.-ส.ค. 

2554 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรคท์ี่ได๎รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพรํ  ประจ าปีการศึกษา 

2554 (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลข ISBN ปีท่ี/ฉบับที่ 

18 ผศ.ดร.อัยเรศ  

เอ่ียมพันธ์ 

CHARACTERIXING ORDERED QUASI-

IDEALS OF ORDERED Γ-SEMIGROUPS 

Kragujevac 

Journal of 

Mathematics 

1450-9628 Volume 35 

Number 1 

(2012) pages 

13-23 

19 ผศ.ดร.อัยเรศ  

เอ่ียมพันธ์ 

Fuzzification of ideals and filters in Γ-

semigroups 

Armenian Journal 

of Mathematics 

1829-1163 volume 4  

Number 1 

(2012) (25 พ.ค.

2555)              

20 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

In Vitro Rapid Clone Propagation of an 

Omamental Plant-Portulaca Grandiflora 

and Rivina Humili 

International 

Journal of 

Advanced 

Biotechnology 

Research 

2249-3166 Volume 2  

Number 1 

(2012) 

21 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

Isolation of UDP-glucose: anthocyanin 

5-Oglucosyltransferase (5-GT) gene 

from Clitoria ternatea Linn. And 

genetics transformation in ornamental 

plaant by Agrobacterium tumefaciens 

Global Journal of 

Biotechnology 

and Biochemistry 

Research(GJBBR) 

2248-9894 Volume 2  

(2012) 

22 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

Propagation of Vegetable economy 

(Brassica rapa L., Chinese kale L., 

Aqium graveolens L. and Lactuca 

sativa L.) by plant tissue culture 

techniques  

International 

Journal of 

Horticulture and 

Crop Science 

Research 

(IJHCSR) 

2249-4243 Volume 2 

Number 1 

(2012) 

23 ผศ.ดร.ภพเก๎า  

พุทธรักษ์ 

Shoot Bud and young Leaf Induction of 

Jasminum spp. In in vitro Culture 

International 

Journal of 

Applied 

Agricultural 

Research(IJAAR)  

Print ISSN 

0973-2683 

Online ISSN: 

0974-4754 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1  

2555 

24 ผศ.ดร.ธนกฤต 

เทียนหวาน 

Strong convergence of shrinking 

projection method for generalixed 

epuilibrium problems, varidtional 

inequdlity problems and common fixed 

points problems in Banach spaces 

Journal of 

Nonlinear and 

Convex Analysis 

ISSN 1345-

4773 

ONLINE ISSN 

1880-5221 

Volume 13 

Number 2 

(2012)                 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรคท์ี่ได๎รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพรํ  ประจ าปีการศึกษา 

2554 (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลข ISBN ปีท่ี/ฉบับที่ 

25 ดร.ประสทิธ์   

ชํอล าเจยีก 

A General Iterative Method for a 

Nonexpansive Semigroup in Banach 

Spaces with Gauge Functions 

 

Journal of 

Applied 

Mathematics 

16870042, 

1110757X 

Volume 2012 

26 ดร.ประสทิธ์   

ชํอล าเจยีก 

A Hybrid Method for a Family of 

Quasi-nonexpansive and Lipschitz 

Multi-valued Mappings 

Dynamics of 

Continuous, 

Discrete and 

Impulsive 

Systems Series 

A: Mathematical 

Analysis 

12013390 Volume 18  

27 ดร.ประสทิธ์   

ชอํล าเจยีก 

Algorithms for solving generalized 

equilibrium problem and fixed points of 

nonexpansive semigroups in Hilbert 

spaces 

Optimization 02331934, 

10294945 

Volume 2012 

28 ดร.ประสทิธิ์   

ชํอล าเจยีก 

An lmplicit lteration Process for Solving 

a Fixed Point Problem of a Finite 

Family of Multi-Valued Mappings in 

Banach Spaces 

Applied 

Mathematics 

Letters 

08939659 30 ม.ค. 2555 

29 ดร.ประสทิธ์  ชํอ

ล าเจยีก 

Convergence Theorems for Maximal 

Maximal Monotone Operators Weak 

Relatively Nonexpansive Mappings and 

Equilibrium Problems 

Journal of 

Applied 

Mathematics 

16870042, 

1110757X 

volume (2012) 

Article ID 

804538, 17 

Pages 

doi:10.1155/201

2/804538 

30 ผศ.ดร.อัยเรศ  

เอ่ียมพันธ์ 

Greens relations in ordered gamma-

semigroups in terms of fuzzy subsets 

IAENG 

International 

Journal of 

Applied 

mathematics 

1992-9986  volume 42  

Issue 2 (26 พ.ค. 

2555)                 

31 นายประสทิธิ์  

ชํอล าเจยีก 

Halper s iteration for bregman strongly 

nonexpansive mappings in reflexive 

Banachspaces 

Computers and 

Mathematics 

with Applications 

08981221 Online  

5 January 2012 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรคท์ี่ได๎รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพรํ  ประจ าปีการศึกษา 

2554 (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลข ISBN ปีท่ี/ฉบับที่ 

32 ดร.จติระยุทธ์  

จติอํอนน๎อม 

Insights into conformational cchanges of 

procarboxypeptidase A and B from 

simulations: a plausible explanation for 

different intrinsic activity 

Theoretical 

Chemistry 

Accounts 

14322234, 

1432881X 

Volume 131 

Number 5  

(2012) 

33 นายประสทิธิ์  

ชํอล าเจยีก 

Strong Convergence for a Countable 

Family of Strict Pseudocontractions in 

q-uniformly Smooth Banach Spaces 

Computers and 

Mathematics 

with Applications 

08981221 Volume 62, 

Issue 2, July 

2011, Pages 

787–796 

34 นายประสทิธิ์  

ชํอล าเจยีก 

Strong convergence of projection 

algorithms for a family of relatively 

quasi-nonexpansive mappings and an 

equilibrium problem in Banach spaces 

Optimization online 1029-

4945 print 

0233-1934 

Volume 60 - 

Issue 4       

online07 Oct 

2010 

35 ดร.กมลรัตน์  

แนมมณี 

Strong Convergence Theorem by 

hybrid Method for Non-Lipschitxian 

Mapping 

Applied 

Mathematical 

Sciences 

1312-885X Volume 5  

(2011)                  

36 นายประสทิธิ์  

ชํอล าเจยีก 

Strong Convergence Theorems for a 

Sequence of Nonexpansive Mappings 

with Gauge Functions 

Analele Stiintifice 

ale Universitatii 

Ovedius 

Constanta, Seria 

Mathematica 

ISSN 1224-

1784 

eISSN:1844-

0835 

Volume 20 

(2012) 

37 อนุรักษ์  

ประสาทเขตร์

การ 

Synthesis, structural and electrical 

properties of double perovskite 

Sr2NimoO6 ceramics 

Applied Physcis 

A 

0947-8396, 

1432-0630 

Online 23 

December 2011 

38 นายประสทิธิ์        

ชํอล าเจยีก 

Viscosity Approximation Methods with 

Meir-Keeler Contractions for 

Nonexpansive Semigroups* 

Thai Journal of 

Mathematics 

1686-0209  Volume 10  

Number 1, April 

2012 

39 นายประสทิธิ์  

ชํอล าเจยีก 

Weak and strong convergence to 

common fixed points of a countable 

family of multi-valued mappings in 

Banach spaces 

Thai Journal of 

Mathematics 

1686-0209 ปี พ.ศ. 2554 

40 ผศ.ดร.ธนกฤต  

เทียนหวาน 

Weak convergence of the projection 

type Lshikawa iteration scheme for two 

asymptotically nonexpansive nonself-

mappings 

Abstract and 

Applied Analysis 

ISSN:1085-

3375 

eISSN:1687-

0409 

ปี พ.ศ. 2554 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร 

ตารางท่ี 19 ผลงานวิจัยที่ได๎รับอนุสิทธิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2554 

                                                                         (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง 
วันที่ยื่นขอรับ   

อนุสิทธบิัตร 

1 ผศ.ดร.ภพเก๎า  พุทธรักษ์ 
สูตรอาหารท่ีชัก น าให๎เกิดต๎นท่ีสมบูรณ์ในการ

เพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อจากใบคว่ าตายหงายเป็น 
15 มนีาคม 2555 

2 ผศ.ดร.ภพเก๎า  พุทธรักษ์ 
สูตรอาหารท่ีชักน าให๎เกิดแคลลัสในการเพาะเลี้ยง

เนือ้เยื่อจากใบเฟื่องฟ้า 
15 มนีาคม 2555 
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ด้านการบริการวชิาการ 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เพื่อบริการวิชาการโดยเน๎นการใชป๎ัญญารวมหมูเํพื่อพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)” 

คณะวทิยาศาสตร์มํุงให๎บริการวิชาการสูํสังคม  โดยเน๎นการมี สํวนรวํ มและประสานเครอืขําย

การเรียนรู๎  ตลอดจนเป็นหนวํยงานที่เผยแพรแํละประชาสัมพันธ์  องค์ความรูส๎ูํสังคม ในรูปแบบตํางๆ 

โดยใหป๎ระชาชนมสีํวนรวํม  สามารถน าไปประยุกต์ใชไ๎ด๎จริ งและตรงตามความต๎องการ ของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน 

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได๎รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ให๎รับผดิชอบการบริกา ร

วิชาการโครงการ “1 คณะ 1 โมเดล” ในพืน้ที่อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา คณะจึงได๎น าผลงานจากงานวจิัย

เรื่อง การพัฒนากระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ   ไปถํายทอดแกํกลุํมทอผ๎าไทลือ้ และกลุํม

ทอผา๎บ๎านทุํงมอก โดยมีนสิิตสาขาวิชาเคมี ที่เรยีนในรายวิชา เฮเทอโรไซคลิก  (Heterocyclic) และ

บุคลากรลงไปรํวมกิจกรรม กันอยํางตอํเนื่อง  จากการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางคณะและชุมชนกลุํมทอผ๎า

ดังกลําว สํงผลให๎อาจารย์และนิสติได๎รับความรูใ๎หมํๆ ที่สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน และยังได๎โจทย์วจิัยกลับมาตํอยอดโครงการวิจัยที่จะน าลงไปให๎บริการกับชุมชนได๎อีก ซึ่ง

นับได๎วําเป็นการน าความรูจ๎ากการบริการวิชาการมาใช๎ ปรับปรุงและพัฒนากับการเรียนการสอนและ

การวิจัย กิจกรรม ในลักษณะ เชนํนี้ มีแนวโน๎มที่ จะขยายไปยังสาขาวิชาอื่นๆ  ในคณะ วิทยาศาสตร์ ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 เพื่อที่งานวิจัยของทุกสาขาวิชาจะมีการน าไปใช๎ประโยชน์กับชุมชนได๎อยําง

เป็นรูปธรรมยิ่งขึน้  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการอื่นๆ แสดง ในตารางที่ 20  

 

ตารางท่ี 20 โครงการ งบประมาณ และผ๎ูรับผิดชอบโครงการดา๎นการบริการวชิาการ 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส ารวจความต๎องการทางด๎านวทิยาศาสตร์ 1,000 ดร.สทิธิศักดิ์ ป่ินมงคลกุล 

โครงการสร๎างเครอืขํายวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ภาคเหนือตอนบน 10,000 นายปรัชญา วังตระกูล 

โครงการความรํวมมือดา๎นวิทยาศาสตรก์ารกีฬากับหนํวยงานภายนอก 2,000 ดร.ปราณ ีอยูํศิริ 

โครงการทํองเท่ียว-กีฬา น าปรัชญาสูํชุมชน 0 นายปรัชญา วังตระกูล 

โครงการหน่ึงคณะหนึ่งต าบล  ต.ห๎วยข๎าวก่ า  อ.จุน จ.พะเยา 12,000 ดร.สทิธิศักดิ์ ป่ินมงคลกุล 

โครงการแขํงกีฬาฟุตซอลบุคลากร 0 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตรก์าร 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร ์2555 (ครัง้ท่ี 10) 65,000 นายเดนํ เครอืสาร 
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

  
กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์ สัญจร 

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554  

ณ โรงเรยีนจุนวิทยาคม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

กิจกรรมมาแชร-์มาเช ํ 

“จากกระดาษสูํเก๎าอีเ้พื่อน๎อง” 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข๎อเรื่อง  “การถํายทอดความรูแ๎ละเทคนิคในการย๎อม ฝา้ย

ด๎วยสีย๎อมธรรมชาติ” ในวันเสารท์ี่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555 ส าหรับกลุํมทอผา๎ไทยลื้อ  บ๎านธาตุสบแวน 

ต าบลหยํวน อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 
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“สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555 (ครั้งที่ 10)” วันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2555  

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

“ คาราวานวทิยาศาสตร์ ” วันที่ 5-8มิถุนายน 2555 

ณ อาคารเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เพื่อท านุบ ารุงภูมปิัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น (Local Wisdom)  

สูํสากล” 

 

มหาวิทยาลัยพะเยามีระบบในการบริหารงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และถํายทอดให๎

คณะตาํงๆ ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบการด าเนินงานกิจกรรม

ของคณะ โดยมีขัน้ตอนตํ างๆในการด าเนินงานอยํางชัดเจน มคีณะกรรมการบริหารกิจการนิสติเป็นผ๎ู

ควบคุมดูแลให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

คณะได๎จัดโครงการและกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับศลิปะและวัฒนธรรมบรรจุในแผนปฏิบัติ

การด๎านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของคณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะ

วิทยาศาสตร์สงํเสริมให๎สาขาวิชาตํางๆ บูรณาการกิจกรรมด๎านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการ 

จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

 

ตารางท่ี 21 โครงการ งบประมาณ และผ๎ูรับผดิชอบโครงการดา๎นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 

 

 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการไหวค๎รู ประกาศเกียรตคิุณอาจารยแ์ละนสิิตดีเดํน 5,000 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ 

โครงการรดน้ าด าหัว 2,000 อ.เดํน เครอืสาร 

โครงการลอยกระทงวดิยา ลูกทุงํจิตอาสา ซับน้ าตาภัยน้ าทวํม 0 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ 

โครงการท าบุญตักบาตร 5,000 อ.เดํน เครอืสาร 

โครงการสบืสานประเพณีแหํเทียนพรรษ 10,000 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ 

โครงการเปิดประตูสูํอาเซียน 7,000 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ 

โครงการตน๎กล๎าวทิยาศาสตร์สูชํุมชนจังหวัดพะเยา 65,000 ดร.อนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ    

ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล         

ดร.กัลยา  จ าปาทอง 



 
 

รายงานประจ าป ี2555 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “โครงการสืบสานประเพณีแหเํทียนพรรษ า” ณ วัดป่าน้ าซึม ต าบลแมกํา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ .ศ. 2555 นอกจากนีท้างคณะผูเ๎ข๎ารํวมโครงการได๎รวํมแรงรํวม

ใจกันท าความสะอาด เก็บขยะในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ด๎วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“โครงการ ท าบุญตักบาตร ” ทุกเช๎าวันพุธ ตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

“โครงการรดน้ าด าหัว ” จัดขึน้ในวัน

พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ .ศ. 2555 ณ ลาน

เอนกประสงค์ ส านักงานอธิ การบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นสํวน หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ทางคณะ

วิทยาศาสตร์ ให๎ความส าคัญ และสร๎างความตระหนัก รู๎ ให๎กับบุคลากรของคณะทุกระดับ มี

คณะกรรมการรับผดิชอบการ ด าเนนิการดา๎นการประกันคุณภาพ ท าหนา๎ที่ในการพัฒนา และติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงาน ซึ่งสํงผลให๎ การจัดการการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการอยําง

ตํอเนื่อง 

 ปัจจัยที่สงํผลตํอความส าเร็จ  คือคณะวิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการตามนโยบายด๎านประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ให๎คณะตํางๆ ถือปฏิบัติ คอื ปี 2553 การประกันคุณภาพฯจะเน๎นการสรา๎ง 

ความตระหนัก (Awareness) การปรันคุณภาพให๎กับผูบ๎ริหารและบุคลากร (เนื่องจากคณะผูบ๎ริหารเพิ่ง

จะมารับต าแหนํงในเดือนตุลาคม 2553) ปี 2554 ทุกคณะต๎องใสํใจ และมีความ พยายาม (Attempt) ใน

การด าเนินการดา๎นประกันคุณภาพฯ และปี 2555- 2556 คณะและมหาวิทยาลัยได๎ ประกาศ

ความส าเร็จ (Achievement) ด๎านการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน จึงท าให๎ผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาขึ้นอยํางเห็นชัดเจน 

ตารางท่ี 22 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.)  ปี พ.ศ. 2554 

องค์ประกอบคุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 1 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 4.49 ดี 4.36 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 5.00 ดีมาก 4.00 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 7 5.00 ดีมาก 4.50 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 9 4.00 ดี 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.78 ดีมาก 4.60 ดีมาก 
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ตารางท่ี 23 ผลการประเมินรายตัวบํงชีข้องส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา    

       (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปี พ.ศ. 2554   

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๒ 4.12 ดี 4.12 ด ี

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๔ 2.81 พอใช๎ 2.81 พอใช๎ 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๕ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๖ 0.94 ต๎องปรับปรุงเรงํดวํน 0.94 ต๎องปรับปรุงเรงํดวํน 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๗ 2.83 พอใช๎ 2.83 พอใช๎ 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๘ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๙ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๐ 4.00 ดี 4.00 ดี 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๑ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๓ 3.96 ดี 3.96 ดี 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๕ 4.78 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๖.๑ 5.00 ดีมาก 2.00 ต๎องปรับปรุง 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๖.๒ 3.51 ดี 4.12 ดี 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๗ 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๘.๑ 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี ้สมศ.ที่ ๑๘.๒ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.17 ดี 4.02 ดี 
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โครงการประเมิน คุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2554 ระหวํางวันที่ 3-4 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2555 ณ ห๎องประชุมคณะวทิยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทายาลัยพะเยา โดยมีคณาจารย์  เจ๎าหนา๎ที่ นิสติ และศษิย์เกํา มสีํวนรวํมในการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาในครั้งนี ้

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน๎อย   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ตรสีินธุ์  โพธารส    กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.รัฐภูม ิ พรหมณะ    กรรมการ 

4. อาจารย์ ดวงดี  แสนรักษ์    กรรมการ 

5. นางภัทรภรณ ์ ผลด ี    เลขานุการ 

6. นางสาววราภรณ์  ใจบาล     ผูชํ๎วยเลขานุการ 

7. นางสาวภาวิณ ี ทองค า      ผูชํ๎วยเลขานุการ 
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พิธีมอบรางวัลการประกวดการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ดีเดํน ประจ าปีการศึกษา 

2554 ณ ห๎องประชุมบวรรัตนประสทิธิ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยคณะวทิยาศาสตร์

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งม ีรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในการรับรางวัลในครั้งนี้ 
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คณะผู้จัดท า 

1. รองศาตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์   ที่ปรึกษา 

2. อ.เดํน  เครือสาร     ประธานกรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ   กรรมการ 

5. ดร.สิทธิศักดิ ์ ปิ่นมงคลกุล    กรรมการ 

6. ดร.การุณย์  สาดออํน     กรรมการ 

7. ดร.กัลยา  จ าปาทอง     กรรมการ 

8. ดร.ปิยชนน ์ เกษสุวรรณ     กรรมการ 

9. ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์    กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์    กรรมการ 

11. ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู     กรรมการ 

12. ดร.วรรณฤดี  แก๎วมีศรี     กรรมการ 

13. นางภัทรภรณ์  ผลดี     เลขานุการ 

14. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม    ผูชํ๎วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 


