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สารจากคณบดี 
           

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท ารายงานประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ขึ้น
เพ่ือเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์
ยังคงให้ความส าคัญของภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลงานเด่นและรางวัลต่าง ๆ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคณะวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการวิจัย  รวมถึงการ
บริการวิชาการสู่สังคมที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” ที่
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอ าเภอจุน และอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  บุคลากรทุกคน  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์   
ให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความส าเร็จดังกล่าวจะช่วยผลักดันคณะ
วิทยาศาสตร์ให้มีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต 

 

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ส่วนที่ 1 
บริบทคณะวิทยาศาสตร์บริบทคณะวิทยาศาสตร์ 

 ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ 
วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้ งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ใน นาม 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศ  

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544  ส านักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการแบ่งการบริหาร
ออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยแบ่งการท างานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

ในปี พ.ศ. 2546 ปรับโครงสร้างการบริหารงานจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้แยกสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการเกษตร ออกมาจัดตั้งเป็นส านักวิชาใหม่ภายใต้ชื่อ ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”  

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น  

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัย
พะเยา (University of Phayao)” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้แยกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ โดยมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ คือ ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 
Community Empowerment) ส านั กวิช าวิท ยาศาสตร์และเทคโน โลยี จึ งได้ ยกฐานะเป็ น  “คณ ะ
วิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา และ 1 ส านักงานคณะ เปิดสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
คู่ขนาน วท.บ-กศ.บ (หลักสูตร 5 ปี) 5 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทสิ่งแวดล้อม 2 หลักสูตร รวมทั้งรับผิดชอบในการ
เรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับคณะต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายคณะ
ด้วยกัน   
ปรัชญาร่วม 

“ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม  
“ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด”  

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

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”  
(Wisdom for Community Empowerment) 

 

วิสัยทัศน ์

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งที่จะเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ค่านิยมร่วม 

Competence - หลักความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Competitiveness & Leadership 
Freedom        - หลักเสรีภาพ ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ 
Justice           - หลักความถูกต้องยุติธรรม ท าให้เกิดความเคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
Generosity      - หลักความมีน้ าใจ ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข                               

                Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างาน เป็นทีมท าให้เกิดปัญญารวม
หมู่Shared Vision  - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้เกิดพลังสามัคคี เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล   

 

วัตถุประสงค์ร่วม 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า 
และเป็นคนดีของสังคม 

2. เพ่ือท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด 
OUOP–One University One Province) 

3. เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
Empowerment) 

4. เพ่ือท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 
5. เพ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตลักษณ์เหมือนกัน คือ นอกจากจะมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องมีคุณลักษณะเพ่ิมอีก 3 
ด้าน คือ   
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1. ด้านสุนทรียภาพ (เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติตลอดจนใน

วิชาชีพของตน) 
2. ด้านสุขภาพ (เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี) 
3. ด้านบุคลิกภาพ (เป็นผู้มีความสุภาพ  อ่อนน้อม  มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม) 

 
 

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
 

“มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา” 
 
 
เอกลักษณ์หรือจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์  

จุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
 

จุดเน้นและจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ คือ “วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
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โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสถิติ 

สาขาวิชา 

วัสดุศาสตร์ 
สาขาวิชา 

คณิตศาสตร ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายกจิการพิเศษ 
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
1. บุคลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 108 คน โดยจ าแนกตามสาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งวิชาการ จ านวนปฏิบัติงานจริง และจ านวนศึกษาต่อ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่  1 จ านวนบุ คลากรสายวิชาการ คณ ะวิทยาศาสตร์  ป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2556  
(หน่วย : คน) 

สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ 

 
ผู้มีความรู้

ความสามารถ
พิเศษ 

 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ศึกษา
ต่อ 

รวมทั้งหมด 

ป.โท 
ป.
เอก 

ผศ. รศ. ศ. 

คณิตศาสตร์ 15 6 2 1 1 2 15 6 21 
สถิติ 5 2 - - - - 4 3 7 

เคมี 12 17 - - - 1 24 5 29 

ชีววิทยา 6 13 3 1 - 1 19 - 19 

ฟิสิกส์ 8 6 - - - - 12 2 14 

วัสดุศาสตร์ 3 2 1 - - - 2 3 5 

วิทยาศาสตร์ฯ กีฬา 10 3 - - - - 10 3 13 

รวม 59 49 6 2 1 4 86 22 108 

        (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

 

      

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 
 
 

 
 

55%45%

                                                      -   
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิ้น 36 คน โดยจ าแนกตาม

หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา จ านวนที่ปฏิบัติงานจริง และศึกษาต่อ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (หน่วย : คน) 

        (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติ 

งานจริง 
ศึกษา
ต่อ 

พนักงาน
แผ่นดิน 

พนักงาน
รายได้ 

รวม
ทั้งหมด ป.โท ป.ตรี 

ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

- บริหารงานทั่วไป 1 - 1 - 1 - 1 

- บุคลากร - 1 1 - - 1 1 

- การเงินและบัญชี - 1 1 - - 1 1 

- นักวิชาการศึกษา 2 2 4 - 2 2 4 

- เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ฯ - 1 1 - - 1 1 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 - - 1 1 

รวม 3 7 10 - 3 7 10 

นักวิทยาศาสตร์ 

- สาขาเคมี 1 8 9 - 3 6 9 

- สาขาชีววิทยา 1 8 9 - 5 4 9 

- สาขาฟิสิกส์ 2 4 5 1 4 2 6 

- สาขาวัสดุศาสตร์ - 1 1 - - 1 1 

- สาขาวิทย์ฯกีฬา - 1 1 - - 1 1 

รวม 4 22 25 1 12 14 26 

รวมทั้งหมด 7 29 35 1 15 21 36 
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งบประมาณประจ าปี 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 10,365,434 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หน่วย : บาท) 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
1 งบประมาณปกติ 3,826,700 
2 งบจัดซื้อสารเคมี (เพ่ิมเติม) 6,000,000 
3 งบผลิตพยาบาล (เพ่ิม) 538,734 
4 งบประมาณอ่ืน ๆ - 

รวม 10,365,434 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

3,826,700    

6,000,000    

538,734    
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  
 ด้านการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เพ่ือจัดการเรียนการสอนเน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (live and learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า
และเป็นคนดีของสังคม” 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  

1. หลักสูตรเดี่ยว (4 ปี)  
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
2) สาขาวิชาสถิติ   
3) สาขาวิชาเคมี  
4) สาขาวิชาชีววิทยา   
5) สาขาวิชาฟิสิกส์  
6) อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ   
7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

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

1) วท.บ คณิตศาสตร์คู่ขนาน กศ.บ  
2) วท.บ เคมีคู่ขนาน กศ.บ 
3) วท.บ ชีววิทยาคู่ขนาน กศ.บ   
4) วท.บ ฟิสิกส์คู่ขนาน กศ.บ 
5) วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคู่ขนาน กศ.บ 

 
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทสิ่งแวดล้อม (5 ปี)  

1) วท.บ เคมีควบปริญญาโทวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 
2) วท.บ ชีววิทยาควบปริญญาโทวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 
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จ านวนนิสิตประจ าปีการศึกษา 2556 
ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 1,910 คน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามสาขาวิชา

และระดับชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 (หน่วย : คน)  

        (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา 
ชั้นปีที่ 

1 
ชั้นปีที่ 

2 
ชั้นปีที่ 

3 
ชั้นปีที่ 

4 
ชั้นปีที่ 

5 
ชั้นปีที่ 

6 
ชั้นปีที่ 

7 

รวม 

 

1. คณิตศาสตร์ 
   - คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
   - คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน 5 ป)ี 

 
25 
170 

 
7 

155 

 
19 
105 

 
26 
2 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
79 
432 

2. เคมี 
   - เคมี (หลักสูตร 4 ป)ี 
   - เคมี (คู่ขนาน 5 ป)ี 
   - เคมี (ตรีควบโท 5 ป)ี 

 
40 
46 
10 

 
24 
55 
4 

 
35 
59 
15 

 
16 
8 
- 

 
9 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
2 
- 
- 

 
126 
168 
29 

3. ชีววิทยา 
   - ชีววิทยา (หลักสูตร 4 ป)ี 
   - ชีววิทยา (คู่ขนาน 5 ป)ี 
   - ชีววิทยา (ตรีควบโท 5 ป)ี 

 
39 
129 
6 

 
22 
98 
8 

 
40 
150 
14 

 
25 
8 
- 

 
6 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
133 
385 
28 

4. ฟิสิกส์ 
   - ฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ป)ี 
   - ฟิสิกส์ (คู่ขนาน 5 ปี) 

 
12 
58 

 
10 
37 

 
13 
33 

 
14 
3 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
49 
131 

5. วิทย-์กีฬา 
   - วิทย์-กีฬา (หลักสูตร 4 ปี) 
   - วิทย์-กีฬา (คู่ขนาน 5 ปี) 

 
29 
45 

 
27 
36 

 
26 
19 

 
13 
7 

 
13 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
108 
107 

6. วัสดุศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 18 17 17 5 2 - - 59 

7. สถิติ (หลักสูตร 4 ปี) 24 24 10 12 6 - - 76 

รวม 651 524 555 139 38 - 3 1,910 

  รวมท้ังหมด 
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 ด้านการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 
 “เพ่ือท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน
แนวคิด OUOP – One University One Province)” 

 
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป็นจ านวนมาก  

 
ตารางท่ี 5  แหล่งทุนวิจัยและจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรคท์ั้งภายในและภายนอก 

     มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555  

 

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 1,349,700.00   

2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 3,690,671.66   

        (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 
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โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย และจ านวนเงินวิจัย 
ตารางท่ี 6 ผลงานการท าวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (หน่วย : บาท) 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผ่นดิน การศึกษาเชิงทฤษฎีต่อความเข้าใจในหน้าท่ีและกลไกการท างาน

ของเอนไซม์ทีมีโลหะสังกะสเีป็นองค์ประกอบ 
ดร.จิตระยทธ์ จิตอ่อนน้อม 250,200   

แผ่นดิน การพยากรณ์อัตราการตายบนท้องถนนในเขตพื้นท่ีจังหวดัพะเยา ดร.สุลาวลย์  ยศธน ู 139,500   
แผ่นดิน การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกซ์ใน

ระบบ Sr2NiMoO6 สาหรับการประยุกต์งานเซ็นเซอร ์
ผศ.ดร.อนุรกษ์   
ประสาทเขตร์การ 

270,000   

แผ่นดิน การพฒันาเทคนิคการปลูกข้าวไรน่าสวนเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทน จังหวดัพะเยา 

ดร.สิทธิศักดิ  ปิ่นมงคลกลุ 540,000   

รายได ้ การจัดท าหลักสตูรโรงเรยีนต้นน้ าเพือ่การอนุรักษ์พื้นทีลุ่่มน้ าชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิน่ 

นายสิริวฒน์  บุญชยัศร ี 100,000 

รายได ้ การพฒันาสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรส์า
หรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 

นางสาวพันธิตรา  กมล 50,000   

สกว. สกอ. และ  
ม.พะเยา 

วิธีท าซ้ าและทฤษฏีบทการลู่เข้าสาหรับการแก้ปญัหาจดุตรึง ปัญหา
สมดลุ และปัญหาการหาค่าศูนย์ของตัวด าเนินการทางเดียวใหญส่ด 

ดร.ประสิทธ์ิ  ช่อล าเจยีก 472,000 

สกว. สกอ. และ  
ม.พะเยา 

ความเกี่ยวข้องกับฮีตชอ็คโปรตีนและความทนต่อสภาวะเครียดใน
ด้วงงวงข้าวโพด 

ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยานุกูล 480,000 

สกว. สกอ. และ  
ม.พะเยา 

ระเบียบวิธีอันดับสูงสดุส าหรับผลเฉลยของปญัหาการถ่ายเทความ
ร้อนในกรณีเงื่อนไขขอบแบบนอยมันน์ 

ดร.ด ารงศกัดิ์  แย้มบางหวาย 460,000 

เครือข่ายการวิจัย 
ภาคเหนือตอนบน 

คูม่ือการเลือกและแนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ของเล่นพ้ืนบ้าน ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศร ี 100,000 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การ
มหาชน) 

การคัดเลือกพันธ์ข้าวดอกมะลิ 105 พันธ์กลายที่ได้จากเทคนิคล า
ไอออนพลังงานต่ าส าหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

น.ส.สุกัญญา   
พิทักษ์รัตนานุกูล 

253,351.66 
 

ทุนบัณฑิต พสวท. แรก 
บรรจุประจ าปีงบประมาณ 
2555 

ระเบียบวิธีการลูเ่ข้าอนัดับสูงแบบยืดเวลาแก้ไขของปัญหาการพา
และการแพร่เมื่อเงือ่นไขขอบเป็นนอยมันน์ 

ดร.ด ารงศกัดิ์   แย้มบางหวาย 367,020 

ทุนบัณฑิต พสวท. แรก
บรรจุประจ าปีงบประมาณ 
2555 

การพัฒนาระบบวเิคราะห์แบบไหลขนาดกลาง/เล็กส าหรับการใช้
งานในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทางเภสัชกรรม 

ดร.รักสกุล  แก่นเรณ ู 500,000 

สถาบันไทย-เยอรมัน 
ด าเนินการภายใตส้ านัก
ส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เครื่องลดความช้ืนและก าจัดเช้ือราภายใต้โครงงานวิจัยพัฒนา
เครื่องจักรเพื่อชนบทสถาบันไทย-เยอรมัน โครงการการพัฒนา
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท 

นายไพศาล   
ดวงจักร ณ อยุธยา 

285,000 
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ตารางท่ี 6 ผลงานการท าวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (หน่วย : บาท) (ต่อ) 
 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจ าปีงบประมาณ 2556 หมู่บ้านน้ าปู (สันสลี) 

ดร.สิทธศักดิ์  
 ปิ่นมงคลกุล 

200,000 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจ าปีงบประมาณ 2556 หมู่บ้านผ้าไทลื้อ   (บ้านทุ่งมอก) 

ดร.กัลยา  จ าปาทอง 223,300 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

การผลิตถ่านจากขยะเศษไผ่จากการจักสาน:กรณีศึกษา สหกรณ์
ผลิตภณัฑ์ไม้ไผ่ไร้ขยะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว 
ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

นายสิริวัฒน์  
 บุญชัยศร ี

150,000 

ส านักงานเทศบาล  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 

การพัฒนาระบบการจัดการด้านการออกก าลังกาย   
 และการกีฬา 

ดร.สราวุฒิ   
พงษพ์ิพัฒน์ 

100,000 

เครือข่ายการวิจัย 
ภาคเหนือตอนบน 

การพัฒนาเทคโนโลยีพอเพียงเพ่ือส่งเสริม                    
การออกก าลังกายและกีฬา 

ดร.สราวุฒิ   
พงษพ์ิพัฒน์ 

100,000 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556) 
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
1 ดร.ประสิทธ์ิ                          

ช่อล าเจียก 
Convergence Theorems for Maximal Momotone Operators,Weak 
Relatively Nonexpansive Mappings and Equilibrium Problems 

Journal Of Applied 
Mathematics 

2 ดร.สาโรจน ์ 
 จีนประชา 

Candenatenins G-K, Phenolic Compounds from Dalbergia 
candenatensis Heartwood, Inpress., 2012, 708-712. 

Phytochemistry Letters 

3 ดร.ประสิทธ์ิ                       
ช่อล าเจียก 

Convergence Results for the Zero-finding Problem and Fixed Pionts 
of Nonexpensive Semigroups and Strict Pseudocontractions, 2012, 
129, doi:10.1186/1687-1812-2012-129 

Fixed Point Theory and 
Applications  

4 ดร.สาโรจน์  
 จีนประชา 

Antibacterial Dihydrobenzopyran and Xanthone Derivatives from 
Garcinia Cowa Stem Barks, 2012, 83, 1430-1434.  

Fitoterapia  

5 ดร.เอกสิทธ์ิ 
 วงศ์ราษฎร ์

Control of depletion layer width via amount of AuNPs for sensor 
response enhancement in ZnO nanostructure sensor, 2012, 171, 230-
237. 

SENSORS AND ACTUATORS 
B-CHEMICAL   

6 ดร.ประสิทธ์ิ                        
ช่อล าเจียก 

Halpern’s iteration for Bregman strongly nonexpansive mappings in 
reflexive Banach spaces.2012,64(4)489–499. 

Computers & Mathematics 
with Applications 

7 ดร.สาโรจน์  
 จีนประชา 

Rearranged Benzophenones and Prenylated Xanthones from Garcinia 
propinqua Twigs, 2012, 75, 1660-1664. Doi:10.1021/np300487w. 

Journal of Natural Products  

8 อ.จุฑารัตน์  

 ก๋าวนิจันทร์  

Cyclic Microwave Assisted Synthesis of Sb2S3 Twin Flowers in 
Solutions Containing a Template and Splitting Agent, 2012, 9(9), 365-
370. 

Chalcogenide Letters 

9 ดร.จิตระยุทธ์                   
จิตอ่อนน้อม 

Comparative Study on Activation Mechanism of Carboxypeptidase 
A1, A2 and B: First Insights from Steered Molecular Dynamics 
Simulations, 2012, 62(2), 787-796. 

Journal of Molecular 
Graphics and Modeling  

10 ผศ.ดร.อนุรักษ์     
ประสาทเขตร์การ 

Phase Formation, Electrical Properties and Morphotropic Phase 
Boundary of 0.95 Pb(ZrxTi1-x)O3 – 0.05 Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 Ceramics, 
2013, 39, S91-S95. 

Ceramics International  

11 ดร.ประสิทธ์                          
ช่อล าเจียก 

An lmplicit lteration Process for Solving a Fixed Point Problem of a 
Finite Family of Multi-Valued Mappings in Banach 
Spaces,2012,25(11),1656-1660 

Applied Mathematics 
Letters 

12 วาจารี  วีระ Robust Stability of a Class of Uncertain Lur'e Systems of Neutral 
Type, 2012, 2012. 

ABSTRACT AND APPLIED 
ANALYSIS 

13 ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึง
สน 

Learning the Value of a Function from Inaccurate Data with Different 
Error Tolerance of Data Error, 2012, 6(6), 513-520. 

International Journal of 
Mathematics and 
Computers in Simulation  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08981221
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08981221
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ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ)  

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
14 ดร.ไวพจน์   

งามสะอาด 
Self-similar Dynamics of Bacterial Chemotaxis, 2012, 86, 
062901-1-4. ISSN 1539-3755. 

Physical Review  E  

15 ผศ.ดร.อัยเรศ                 
เอี่ยมพันธ ์

Some Properties of Ideal Extentions in Ternary Semigroups, 
2013, 8(1), 67-74. ISSN 1735-4463. 

Iranian Journal of Mathematical 
Sciences and Informatics  

16 ดร.ประสิทธ์                       
ช่อล าเจียก 

Strong convergence theorems for a sequence of 
nonexpansive mappings with gauge functions.2013,21(1),183-
200. 

Analele Stiintifice ale 
Universitatii  Ovedius Constanta, 
Seria Mathematics 

17 ดร.สาโรจน์  
 จีนประชา 

Clausenawallines G-K, Carbazole Alkaloids from Clausena 
wallichii Twigs, 2013, 88, 74-78.  

Phytochemistry 

18 ดร.ประสิทธ์ิ                       
ช่อล าเจียก 

Iterative Methods for Solving Equilibrium Problems, 
Variational Inequalities and Fixed Points of Nonexpansive 
Semigroups, 2013, p. 1-21, doi: 10.1007/s10898-012-0029-7. 

Journal of Global Optimization  

19 ผศ.ดร.ธนกฤต                   
เทียนหวาน 

Strong Convergence of a General Iterative Algorithm for 
Mixed Equilibrium, Variational Inequality and Common Fixed 
Points Problems, 2013, 3, 83-98. 

advances in pure mathematics 

20 ดร.สาโรจน์   
จีนประชา 

Phenylpropanoid derivatives from Clausena harmandiana 
fruits, 2013, 1(6), 18-20. 

Phytochemistry Letters  

21 ดร.ประสิทธ์ิ                     
ช่อล าเจียก 

CONVERGENCE OF IMPLICIT ITERATION PROCESS FOR A 
COUNTABLE FAMILY OF CONTINUOUS PSEUDOCONTRACTIVE 
MAPPINGS, 2013, 85, 541-556. 

International Journal of Pure 
and Applied Mathematics 

22 ผศ.ดร.อัยเรศ                   
เอี่ยมพันธ ์

Notes on Fuzzy Ordered Ideals and Fuzzy Ordered Filters in 
Ordered - Groupoids, 2013, 82, 231-238. ISSN 1311-8080. 

International Journal of Pure 
and Applied Mathematics  

 
23 ดร.ด ารงศักดิ์             

แย้มบางหวาย 
Fourth-Order Deferred Correction Scheme for Solving Heat 
Conduction Problem, 2013. ISSN 1563-5147. 

Mathematical Problem in 
Engineering  

24 ดร.ประสิทธ์ิ                      
ช่อล าเจียก 

Convergence Theorems for Continuous Functions on an 
Arbitrary Interval, 2013, 1-8. 

Rendiconti del Circolo 
Matematico di Palermo  

25 ดร.ประสิทธ์ิ                        
ช่อล าเจียก 

A Modified Halpern-type Iteration for Bregman Relatively 
Nonexpansive Mappings, 2013, 7(23), 1109-1117. 

International Journal of 
Mathematical Analysis 

26 ดร.ประสิทธ์ิ                        
ช่อล าเจียก 

A Projection Method for Relatively Nonexpansive Mappings 
in Banach Spaces, 2013, 7(38), 1891-1899. ISSN 1314-7579. 

Applied Mathematical Sciences 

27 ดร.ประสิทธ์ิ                       
ช่อล าเจียก 

On Ishikawa-Type Lieration with Errors for a Continuous Real 
Function on an Arbitrary Interval, 2013, 7(39), 1901-1907. 
ISSN 1314-7579. 

Applied Mathematical Sciences  
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ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
28 ผศ.ดร.อนุรักษ์      

ประสาทเขตร์การ    
Ferroelectromagnetic Characteristic of Na-doped 0.75 BiFeO3-0.25 
BaTiO3 Multiferroic Ceramics, 2013, 39, S245-S248. 

Ceramics International  

29 ผศ.ดร.อนุรักษ์      
ประสาทเขตร์การ 

Investigation on Ferromagnetic and Ferroelectric Properties of (La,K)–
Doped BiFeO3 – BaTiO3 Solid Solution, 2013, 39, S249-S252. 

Ceramics International  

30 ผศ.ดร.อัยเรศ  
 เอี่ยมพันธ์ 

P-Regular Nearrings Characterized by Their Bi-ideals, 2013, 85(3), 477-485.  
ISSN:1311-8080. 

International Journal of Pure 
and Applied Mathematics 

31 ดร.สาโรจน์  
 จีนประชา 

Alstoniaphyllines A-C, Unusual Nitrogenous Derivatives from the Bark 
of Alstonia macrophylla, 2013, 76(4), 723-726. ISSN 0163-3864. 

Journal of Products  

32 ดร.ประสิทธ์ิ                       
ช่อล าเจียก 

Approximating fixed points for continuous functions on an arbitrary 
interval, 2013, 214. doi:10.1186/1029-242x-2013-214. 

Journal of Inequalities and 
Applications 

33 ดร.ประสิทธ์ิ                      
ช่อล าเจียก 

A hybrid Method for a Countable family of lipschitz generalized 
asymptotically quasi-nonexpansive mappings and an equilibrium 
problem, 2013, 28(2), 335-351, ISSN 1225-1763. 

Communications of the 
Korean Mathematical 
Society  

34 ดร.ด ารงศักดิ์            
แย้มบางหวาย 

Deferred Correction Technique to Conduct High-Oder Scheme for 
the Heat Equation with Dirichlet and Neumann Boundary Conditions, 
2013, 21(2), 61-67. ISSN 1819-9224. 

IAENG international of 
Computer Science  

35 ผศ.ดร.ภพเก้า  
 พุทธรักษ ์

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ต้นปทุมรัตน์    (Curcuma sp) วารสารวิทยาศาสตร์ มข.            
ปีท่ี 40  ฉบับท่ี 3 

36 ผศ.ดร.ภพเก้า                              
พุทธรักษ ์

การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเข้ากล้วยไม้ วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 1, 144-148.  

37 ดร.ประสิทธ์ิ                            
ช่อล าเจียก 

Some fixed point results for -hybrid type mappings in banach 
spaces,“The International Conference on Mathematical Inequalities 
and Nonlinear Functional Analysis With Applications (MINFAA-2012)” 
ณ Gyeongsang National University เมือง Jinju ประเทศเกาหลใีต้ 

 

น าเสนอระดับนานาชาติ                   
Oral presentation      

 

        

38 ดร.ประสิทธ์ิ                                    
ช่อล าเจียก 

Fixed point results for contractive type mappings on cone metric 
spaces involved with a graph, “The 10th International Conference on 
Fixed Point Theory and its Application (ICFPTA-2012)” ณ  Babes-
Bolyai University เมือง Cluj-Napoca  ประเทศโรมาเนีย 

น าเสนอระดับนานาชาติ                   
Oral presentation             
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ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
39 ดร.อทิติ   

วลัญช์เพียร  
สุขภาพจติของนิสติพิการ  Disabled Students’ Mental Health, การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2555 วันท่ี 30 -31 สิงหาคม 2555, หน้า 184-189 

น าเสนอระดับชาติ  
Oral presentation             

40 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธ์ิ การสร้างโปรแกรมค านวณเวลาปริมาณรังสโีคบอลต์ 60 ด้วยไมโครซอร์ฟต์เอก
เซล  

วารสารพุทธชินราชเวชสาร, ปีท่ี 
29, ฉบับท่ี 3, หน้า 366-372. 

41 ผศ.ดร.อัยเรศ                      
เอี่ยมพันธ ์

ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคณูของจ านวน 123456789 กับจ านวนเต็มบวกท่ี
เลข  9 หารลงตัว 

วารสารนเรศวรพะเยา, ปีท่ี 5, 
ฉบับท่ี 3, หน้า 327-332. 

42 รศ.ปรียานันท์                           
แสนโภชน ์

A new species of Habenaria (Orchidaceae) from Uthai Thani Province, 
Thailand 

วารสารพฤกศาสตร์ไทยปีที่ 5 
ฉบับท่ี 1 

43 ดร.นิรมล รังสยาธร การขยายพันธ์กล้วยไมเ้อื้องเงินด้วยระบบจมชั่วคราว การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 51 วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ์ 2556,หน้าท่ี 312-
318 

น าเสนอระดับชาติ       
Poster presentation 

44 ผศ.ดร.อัยเรศ   
เอี่ยมพันธ ์

ความสวยงามวางนัยทั่วไป: การเริม่ต้นของกรุปของจ านวนเศษเหลือ วารสารนเรศวรพะเยา, ปีท่ี 6, 
ฉบับท่ี 1, หน้า 25-30. 

45 ผศ.ดร.ภพเก้า   
พุทธรักษ ์

การชักน าให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของกุหลาบปารากวัยใน
สภาพปลอดเชื้อ 

วารสารนเรศวรพะเยา, ปีท่ี 6, 
ฉบับท่ี 1, หน้า 47-51.  

46 อาจารย์ธิติ เกตุค า ไบไอดลีพีปรกติของเนียร์เลฟท์ออลโมซทร์ิง วารสารมหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 
ปีท่ี 18, ฉบับท่ี 2, หน้า 344-
349. 

47 ดร.สิทธิศักดิ์   
ปิ่นมงคลกุล 

ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางภมูิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดตัง้กลุ่มเกษตร
ปลอดภัย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

วารสารนเรศวรพะเยา, ปีท่ี 5, 
ฉบับท่ี 3, หน้า 319-326. 
ISSN1906-2141. 

48 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธ์ิ ฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เตรยีมด้วยกระบวนการสปาร์คส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 วันท่ี 4-5 มีนาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา, PH-1 – PH-5 

น าเสนอระดับชาติ         
Oral presentation 

49 อ.มณินทร   
รักษ์บ ารุง 

สมรรถนะมนุษยด์้านความแข็งแกร่งเชิงกายภาพของนิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา, 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 วันท่ี 4-5 มีนาคม 2556 
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา, 
SS-8-SS-13 

น าเสนอระดับชาติ        
 Oral presentation 

50 อ.มณินทร  
 รักษ์บ ารุง 

ผลกระทบของการสญูเสียเลือดอยา่งฉับพลัน  ต่อค่าความสามารถสงูสุดในการใช้
ออกซิเจน, การประชุมวชิาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจยั ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4-5 
มีนาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา จ.พะเยา, SS-14 – SS-17 

น าเสนอระดับชาติ         
Oral presentation 
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ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
51 ดร.ปราณี  อยู่ศิร ิ การเปรยีบเทียบสมรรถภาพทางกายของผู้ประกอบอาชีพแกะสลักหนิ

ชาวไทยและชาวเวียดนามเพศชาย การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 วันท่ี 4-5 มีนาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา, SS-1 –SS-7 

น าเสนอระดับชาติ         
 Oral presentation 

52 ดร.สราวุฒิ  
 พงษ์พิพัฒน์ 

การจัดการด้านการออกก าลังกายและการกีฬา ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 วันท่ี 4-5 มีนาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา, SS-18 –SS-
23 

น าเสนอระดับชาติ          
Oral presentation 

53 อาจารย์ธิติ  เกตุค า แกมมา-การตดัออกและควอซี-แกมมา-การตัดออกของแกมมา-เอจี-กรุป
พอยด์, รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจยั 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4-5 มีนาคม 2556, ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา,  MS-1 – MS-5 

น าเสนอระดับชาติ          
Oral presentation 

54 ดร.สิทธิศักดิ์                           
ปิ่นมงคลกุล 

น้ าปูสันสลี (งานเทคโนโลยีและนวตักรรมไทย ปี 2555) งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ประจ าปี 2555 ณ อาคาร EH101-
102 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
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คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 

 
 

ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์  

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี เด่น ประจ าปี  2555 เรื่อง โครงสร้างนาโนซิงก์
ออกไซด์ ส าห รับการประยุกต์ ใช้ เป็ น อุปกรณ์ น าโน  (Zinc Oxide 
Nanostructures for Nano-Device Applications 

 
 

ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์   
รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้น วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

 

 
 

นายธิติ เกตุค า  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทบรรยาย เรื่อง       On The  -
Cancellativity and Quasi- - Cancellativity of  -AG-groupoid 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   

 
 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์                                                               
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ของหนอนพยาธิในปลาตะเพียนขาวระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนบริเวณ
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา                                                                       
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   
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ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์                                                                   
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยายเรื่อง การจัดการด้านการออกก าลังกาย
และการกฬีาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และรางวัลชมเชยเรื่อง ผลของการฝึก
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวเพ่ือลดความเมื่อยล้าของเกษตรกร 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   
 

 

ดร.ปราณี อยู่ศิริ                                                                             
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทบรรยายเรื่อง การเปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกายของผู้ประกอบอาชีพแกะสลักหินชาวไทยและชาว
เวียดนาม เพศชาย                                                                                 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทโปสเตอร์เรื่อง การเปรียบเทียบผล
ของการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวรูปแบบหัวธนู ที่มีผลต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลชายคณะวิทยาศาสตร์                                           
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   

 

 

อ.มณินทร รักษ์บ ารุง                                                                       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทบรรยายเรื่อง ผลกระทบของการ
สูญเสียเลือดอย่างฉับพลัน ต่อค่าความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจน 
รางวัลชมเชยเรื่อง สมรรถนะมนุษย์ด้านความแข็งแกร่งเชิงกายภาพของ
นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา                                                                      
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   

 

 

ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์                                                                        
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์เรื่อง   P-Regular Nearrings 
Characterized by Their Bi-ideals                                                         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เรื่อง On Properties of Generalized Bi-
Γ-Ideals of Γ-Semirings                                                                        
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   
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ดร.ประสิทธิ์ ช่อล าเจียก                                                                   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทโปสเตอร์เรื่อง Approximating 
Fixed Points for Continuous Functions  
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4 -5 มีนาคม 
2556)   

 

 

ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู                                                                          
รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์ เรื่อง การพยากรณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยา                                                              
รางวัลชมเชย เรื่อง การประเมินการค านวณขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัย
เชิงส ารวจ                                                                                         
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   

 

 

 

 

อ.พัทธวรรณ ละโป้                                                                             
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทโปสเตอร์เรื่อง การเปรียบเทียบผล
ของการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวรูปแบบหัวธนู ที่มีผลต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลชาย คณะวิทยาศาสตร์                                             
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   

 

อ.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ                                                                         
รางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์เรื่อง ผลของการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มี
ต่อความอ่อนตัวเพ่ือลดความเมื่อยล้าของเกษตรกร                                     
รางวัลชมเชย เรื่อง การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้รูปแบบตัว M ใน
นักกีฬาเซปัคตระกร้อ มหาวิทยาลัยพะเยา                                                      
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   
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ดร.อทิติ วลัญช์เพียร                                                                                
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทโปสเตอร์เรื่อง ความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่มาใช้บริการด้านการออกก าลังกายและการกีฬาใน
สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยา                                                           
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)     

 

อ.กฤษดา ตามประดิษฐ์                                                                     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทโปสเตอร์เรื่อง ความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่มาใช้บริการด้านการออกก าลังกายและการกีฬาใน
สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยา                                                                 
รางวัลชมเชย เรื่อง การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้รูปแบบตัว M ใน
นักกีฬาเซปัคตระกร้อ มหาวิทยาลัยพะเยา                                                                
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (4-5 มีนาคม 
2556)   
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 ด้านการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 
 “เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
Empowerment)” 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและประสานเครือข่ายการ
เรียนรู้ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  องค์ความรู้สู่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้รับผิดชอบที่อ าเภอจุนและอ าเภอเชียงค า
ในการด าเนินโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” และจากการส ารวจความต้องการในการให้บริการวิชาการ
พบว่าที่อ าเภอจุนมีความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทั้งของครูและนักเรียน และที่อ าเภอเชียง
ค า ซึ่งมีกลุ่มทอผ้าไทลื้อและกลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติหลายกลุ่ม มีความต้องการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
การย้อมผ้า ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๒ (คณะได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินการโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” ทุกโครงการ จะมีนิสิตแต่ละ
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ ท าให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพ่ิมเติมจากการเรียนในชั้น
เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์หลังจากเป็นบัณฑิตแล้ว โดยเฉพาะโครงการการพัฒนากระบวนการย้อมด้าย
ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่ไปถ่ายทอดแก่กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก พบว่ามีนิสิตสาขาวิชาเคมีที่เรียนในรายวิชา
เฮเทอโรไซคลิก (Heterocyclic) และบุคลากรลงไปร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคณะและชุมชนกลุ่มทอผ้าดังกล่าว ส่งผลให้อาจารย์และนิสิตได้รับความรู้ใหม่  ๆ ที่สามารถน ามา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และยังได้โจทย์วิจัยกลับมาต่อยอดโครงการวิจัยที่จะน าลงไป
ให้บริการกับชุมชนได้อีก นอกจากนี้พบว่าโครงการดังกล่าวยังสามารถรักษาความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของชุมชนไทลื้อและการผลิตผ้าทอลายไทลื้ออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท าให้ชุมชนลดการใช้สีย้อมเคมีเปลี่ยนมา
ใช้สีย้อมที่ได้จากพืชในท้องถิ่นท าให้ลดค่าใช้จ่ายและปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้  
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เพ่ือท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)  
สู่สากล” 
 

มหาวิทยาลัยพะเยามีระบบในการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดให้คณะต่าง ๆ 
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบการด าเนินงานกิจกรรมของคณะ โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

คณะฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมบรรจุในแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ตลอดจนส่งเสริมให้สาขาวิชา
ต่าง ๆ บูรณาการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของคณะทุกระดับ มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพท าหน้าที่ในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
ซึ่งส่งผลให้การจัดการการศึกษาของคณะฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ คณะฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยที่ให้คณะต่าง ๆ ถือปฏิบัติ นั่นคือ ปีการศึกษา 2553 การประกันคุณภาพฯ จะเน้นการสร้าง 
ความตระหนัก (Awareness) การปรับคุณภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากร (เนื่องจากคณะผู้บริหารเพ่ิงจะมา
รับต าแหน่งในเดือนตุลาคม 2553) ปีการศึกษา 2554 ทุกคณะต้องใส่ใจและมีความพยายาม (Attempt) ใน
การด าเนินการด้านประกันคุณภาพฯ และปีการศึกษา 2555-2556 คณะและมหาวิทยาลัยได้ประกาศ
ความส าเร็จ (Achievement) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นชัดเจน  

คณะฯ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ 
และพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี และในการประเมินคุณภาพ
ภายในทุกปี คณะกรรมการจะประเมินตัวชี้วัดของ สมศ.ควบคู่กันไป ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553 : 
สกอ.ได้ 3.63 คะแนน อยู่ในระดับดี สมศ.ได้ 2.03 คะแนน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ปีการศึกษา 2554 : สกอ.
ได้ 4.60 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก สมศ.ได้ 4.02 คะแนน อยู่ ในระดับดี และปีการศึกษา 2555 : สกอ.ได้ 
4.68 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก สมศ.ได้ 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 

 

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดวงดี  แสนรักษ์     กรรมการ 
5. นางภัทรภรณ์  ผลดี     เลขานุการ 
6. นางสาววราภรณ์  ใจบาล      ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวภาวิณี  ทองค า      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตารางท่ี  8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 0.70 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.70 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ตัวบ่งช้ีที ่2.4 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 4 ด ี 4 ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่2.7 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.8 5 ดีมาก 4 ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 5 ดมีาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่7.1 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 5 ดีมาก 4  ด ี
ตวับ่งช้ีที ่7.3 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 5 ดีมาก 5  ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.77 ดีมาก 4.68 ดีมาก 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปีการศึกษา 2555  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑ ๔.๖๒  ดีมาก ๔.๖๒ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๒ ๔.๓๑  ด ี ๔.๓๑   ด ี
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๕ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๖ ๕  ดีมาก ๓.๙๕  ด ี
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๗ ๓.๒๙   พอใช้ ๒.๙๐  พอใช้ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๘ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๙ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๐ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๑ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๓ ๔.๗๕  ดีมาก ๔.๗๕  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๔ ๒.๘๗  พอใช้ ๒.๘๗   พอใช้ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๕ ๔.๗๗  ดีมาก ๔.๖๘  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๖.๑ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๖.๒ ๔.๔๐  ด ี ๔.๔๐  ด ี

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๗ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๘.๑ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๘.๒ ๕  ดีมาก ๕  ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕ ดีมาก ๔.๕๖ ดีมาก 
 
ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. และ สมศ.)        

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
องค์ประกอบท่ี 1 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 4.23 ด ี 4.14 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 4.72 ดีมาก 4.48 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 4.95 ดีมาก 4.75 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 4.89 ดีมาก 4.84 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.69 ดีมาก 4.59 ดีมาก 
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
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คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย   ประธานกรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดวงดี  แสนรักษ์     กรรมการ 
12. นางภัทรภรณ์  ผลดี     เลขานุการ 
13. นางสาววราภรณ์  ใจบาล      ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวภาวิณี  ทองค า      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาพกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม  พ.ศ. 2556 



 
32 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชมรมวิทยาศาสตร์วิชาการ 
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 – สิงหาคม 2556  

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
(กิจกรรมการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์) 

วันที่ 4 มีนาคม 2556  
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ภาพกิจกรรมด้านการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงการการผลิตผลงานเพ่ือการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

“Paper Camp”  
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2556   
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556 “เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน” 
ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
และการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพะเยา” 

วันที่ 13 – 14 กันยายน พ.ศ. 2556  
ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2556 



 
36 

ภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“โครงการไหว้ครู” วันที่ 8 มิถุนายน 2556 

“โครงการหล่อเทียนพรรษา” วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

“โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา”  
ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา  

วันที ่19 กรกฎาคม 2556   
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ภาพกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“โครงการพัฒนาผู้บริหารละเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน”  
ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2556  

ณ โครอลรีสอร์ท จังหวัดตราด  
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คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการ 
วันสถาปนาครบรอบ 3 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา (15-16 กรกฏาคม 2556) 
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คณะผู้จัดท า 

 

1. รองศาตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน ์    ที่ปรึกษา 
2. อ.เด่น  เครือสาร       ประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน     กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อนุรักษ ์ ประสาทเขตร์การ     กรรมการ 
5. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล      กรรมการ 
6. ดร.การุณย์  สาดอ่อน      กรรมการ 
7. ดร.กัลยา  จ าปาทอง      กรรมการ 
8. ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ      กรรมการ 
9. ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์      กรรมการ 
10. ผศ.ดร.อัยเรศ  เอ่ียมพันธ์      กรรมการ 
11. ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู      กรรมการ 
12. ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี      กรรมการ 
13. นางภัทรภรณ์  ผลดี      เลขานุการ 
14. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 


