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สารจากคณบดี 
           

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท ารายงานประจ าปี 2557  ขึ้นเพ่ือเป็นการน าเสนอผล
การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ยังคงให้ความส าคัญของ
ภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ผลงานเด่นและรางวัลต่าง ๆ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความ
มุ่งมั่นของคณะวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการวิจัย  รวมถึงการบริการวิชาการสู่สังคมที่คณะ
วิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อ าเภอจุน และอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

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

 

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ 

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในนาม 
“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ 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 ป๎ญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 
Community Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ยกฐานะเป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

ป๎จจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา และ 1 ส านักงานคณะ เปิดสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 
วท.บ-กศ.บ (หลักสูตร 5 ปี) 5 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทสิ่งแวดล้อม 2 หลักสูตร รวมทั้งรับผิดชอบในการ
เรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายคณะ
ด้วยกัน  
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ปรัชญาร่วม 

“ปํฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม  
“ด ารงชีวิตด้วยป๎ญญา ประเสริฐที่สุด”  

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

ปณิธานร่วม 
                                            

“ป๎ญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”  
(Wisdom for Community Empowerment) 

 

วิสัยทัศน์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นกับองค์ความรู้ที่เป็นสากล 

 

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 าให้เกิดป๎ญญารวมหมู่
Shared Vision  - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้เกิดพลังสามัคคี เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล   

 

วัตถุประสงค์ร่วม 

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

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

3. เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ป๎ญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
Empowerment) 

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

  
1. ด้านสุนทรียภาพ (เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติตลอดจนใน

วิชาชีพของตน) 
2. ด้านสุขภาพ (เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีดี) 
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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สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสถิติ 

สาขาวิชา 

วัสดุศาสตร์ 
สาขาวิชา 

คณิตศาสตร ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
1. บุคลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 109 คน โดยจ าแนกตามสาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งวิชาการ จ านวนปฏิบัติงานจริง และจ านวนศึกษาต่อ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่  1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(หน่วย : คน) 

 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ปฏิบัติงาน

จริง 
ลาศึกษา

ต่อ 
รวม

ทั้งหมด ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. 
คณิตศาสตร์ 13.5 - 1 1 1 5 - 15.5 6 21.5 
เคมี 11 - - - 16 2 - 24 5 29 
ชีววิทยา 5 - 1 - 9 4 0.5 19.5 - 19.5 
ฟิสิกส์ 5 - - - 8 1 - 12 2 14 
สถิติ 5 - - - 2 - - 4 3 7 
วัสดุศาสตร์ 3 - - - 1 1 - 2 3 5 
วิทยาศาสตร์ฯ กีฬา 10 - - - 2 1 - 9 4 13 

รวม 52.5 - 2 1 39 14 0.5 86 23 109 

        (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

 

 

      

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 
 
 

 
 
 

5 %4 %

                                                      -   

                                  บป       

                                  บป        



     | 8  

 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยจ าแนกตาม

หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา จ านวนที่ปฏิบัติงานจริง และศึกษาต่อ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (หน่วย : คน) 

           (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

 

 

 

 

พนักงานสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติ 

งานจริง 
ศึกษาต่อ รวมทั้งหมด 

ป.โท ป.ตรี 

ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 

บริหารงานทั่วไป 1 - 1 - 1 

บุคลากร - 1 1 - 1 

การเงินและบัญชี - 1 1 - 1 

นักวิชาการศึกษา 2 2 4 - 4 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 - 1 

นักวิชาการพัสดุ - 1 1 - 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 - 1 

รวม 3 7 10 - 10 

นักวิทยาศาสตร์ 

สาขาเคมี 1 8 9 - 9 

สาขาชีววิทยา 1 7 8 - 8 

สาขาฟิสิกส์ 2 4 5 1 6 

สาขาวัสดุศาสตร์ - 1 1 - 1 

สาขาวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา - 1 1 - 1 

รวม 4 21 24 1 25 

รวมทั้งหมด 7 28 34 1 35 
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งบประมาณประจ าปี 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 11,293,201.00 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หน่วย : บาท) 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
1.1 ค่าตอบแทน 1,330,000.00 
1.2 ค่าใช้สอย 2,499,800.00 
1.3 ค่าวัสดุ 4,049,700.00 
2 ค่าสาธารณูปโภค 40,000.00 
3 ครุภัณฑ์ 52,400.00 

4.1 โครงการคณะวิทยาศาสตร์ 2,010,700.00 
4.2 เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเ พ่ิม -คณะ

วิทยาศาสตร์ 
69,860.00 

4.3 อุดหนุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 260,000.00 
4.4 อุดหนุนวิจัย 500,000.00 
4.5  อุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม 480,741.00 

รวม   11,293,201.00  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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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 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.ม) คณิตศาสาตร์ 
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จ านวนนิสิตประจ าปีการศึกษา 2556 
ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 1,907 คน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามสาขาวิชา

และระดับชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 4 

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

สาขาวิชา 
ชั้นปีที่ (รหัส) 

รวม
สาขา ปี 1 

(56) 
ปี 2 
(55) 

ปี 3 
(54) 

ปี 4 
(53) 

ปี 5 
(52) 

ปี 6 
(51) 

ปี 7 
(50) 

คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 25 7 19 26 2 - - 79 
คณิตศาสตร์คู่ขนาน (คู่ขนาน 5 ปี) 171 154 105 2 - - - 432 
เคมี (หลักสูตร 4 ปี) 40 24 35 16 9 - 2 126 
เคมีคู่ขนาน (คู่ขนาน 5 ปี) 46 57 59 8 - - - 170 
เคมีตรีควบโท (คู่ขนาน 5 ปี) 10 4 15  - - - - 29 
ชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี) 39 22 40 25 5 - 1 132 
ชีววิทยาคู่ขนาน (คู่ขนาน 5 ปี) 130 97 150 8 - - - 385 
ชีววิทยาตรีควบโท (คู่ขนาน 5 ปี) 6 8 14   - - - 28 
ฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) 12 10 13 14 - - - 49 
ฟิสิกส์คู่ขนาน (คู่ขนาน 5 ปี) 58 37 33 3 - - - 131 
วิทย์-การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) 30 26 26 13 12 - - 107 
วิทย์-การกีฬาคู่ขนาน (คู่ขนาน 5 ปี) 45 35 19 7 - - - 106 
วัสดุศาสตร์ 18 17 17 5 - - - 57 
สถิติ 24 24 10 12 6 - - 76 

รวมชั้นปี 654 522 555 139 34 -  3 1,907 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 
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ภาพกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
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คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลจาก โครงการมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาปีที่  2   
มีการมอบรางวัลจิตอาสาต้นแบบ  ในวันอังคารที่  11  มีนาคม  2557   

ณ  ห้องประชุมใหญ่  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรราศาสตร์  ศูนย์รังสิต   
ด้านที่ 6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ดีเด่น  โครงการถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการสัมมนาเครือข่ายสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สถาบัน 
 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา  

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
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 ด้านการวิจัย 

วัตถุประสงค์ร่วม 

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

 
คณะวิทยาศาสตร์มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านนวัตกรรมและการวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์  

 
ตารางท่ี 5  แหล่งทุนวิจัยและจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรคท์ั้งภายในและภายนอก 

     มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

แหลง่ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 2,330,000    

2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 4,582,488    

      (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย และจ านวนเงินวิจัย 
ตารางท่ี 6 ผลงานการท าวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (หน่วย : บาท) 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)(HERP) 

การปรับปรุงสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางการค้า 

ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี    200,000  

ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)(HERP) 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากทองกวาวดอกเหลือง ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ 200,000 

ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)(HERP) 

การแสดงลักษณะไอดีลแกมมาวิภัชนัยสหัชญาณนิยมของกึ่งกรุป
แกมมาอันดับโดยวิถีทางของจุดวิภัชนัยสหัชญาณนิยม 

ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์  150,000 

ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)(HERP) 

วิธีการแยกส่วนแบบปรับปรุงส าหรับการแก้ป๎ญหาอินคลูชันของ
ผลรวมของตัวด าเนินการทางเดียว  

ดร.ประสิทธ์ิ   ช่อล าเจียก 150,000 

ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.)(HERP) 

การออกแบบและการปรับปรุงคุณภาพตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ทางการแพทย์ โดยการศึกษาเชิงทฤษฎีและการ
ทดลองของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของวงเอสเทอร์ 

ดร.วิจิตรา มีเหลือ 200,000 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
สกว. สกอ. มพ. 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้ชนิดใหม่: บุ
หลงดอกแหลม 

ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ 480,000 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
สกว. สกอ. มพ. 

การใช้แกรฟีนเป็นสารเติมแต่งนาโนชีทเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของ
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี 480,000 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
สกว. สกอ. มพ. 

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของโครงสร้างคาร์โบไฮเตรตที่
เป็นรูปวงแหวนห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมในระหว่างการเร่งปฏิกิริยา
เคมีของเอนไซม์ไกลโคสิเอส  ศึกษาโดยวิธีการจ าลองที่ผสมผสาน
กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุล 

ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 480,000 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
สกว. สกอ. มพ. 

การขยายเพิ่มของอสมการไฮเพอร์เซอร์เคิลส าหรับข้อมูลที่มีค่า
คลาดเคลื่อน 

ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึงสน 472,000 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
สกว. สกอ. มพ. 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นโมกหลวง พุดดง 
และหมากบง 

ดร.สาโรจน์  จีนประชา 480,000 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)และม.พะเยา
(มพ.สกว.) ABC 

วิทยาศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในต าบลจุน จังหวัดพะเยา 

รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์ 400,000 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)และม.พะเยา
(มพ.สกว.)   ABC 

การห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียด้วยพอลิ(แอล-แลคไทด์)/พอลิ(บิวทีลีน ซัคซิเนต)
โดยปฏิกิริยาการเกิดแบบอิมันชัน 

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ 20,000 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.)และม.พะเยา
(มพ.สกว.)ABC 

การทดสอบระบบการปลูกฮ่อมเพื่อสนับสนุนการย้อมผ้าสีธรรมชาติ
ของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ อ าเภอเชียงค า 

นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี 150,000 
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   ตารางท่ี 6 ผลงานการท าวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (หน่วย : บาท) (ต่อ) 
 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่แยกได้จากเช้ือ
รา Phoma sp. BCC 42696 และเชื้อราเอนโดไฟท์ BCC 45065 

ดร.การุณย์  สาดอ่อน 140,000 

โครงการวิจัยการเกษตร 
ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จาก
เทคนิคล าไออนหลังงานต่ าที่ให้ผลผลิตสูงส าหรับปลูกในพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย  

ดร.สุกญัญา  พิทักษ์รัตนานุกุล             330,488 

โครงการจดัตั้งศูนย์
สนับสนุนการเรยีนรู้องค์กร
สุขภาวะ Happy 
Workplace ภาคเหนือ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสขุภาวะ 
Happy Workplace ภาคเหนือ ประจ าจังหวัดพะเยา                                    

ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 250,000 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกป๎กพันธุกรรม
พืชมหาวิทยาลัยพะเยา : การอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากมะคังแดงและมะคังขาวท่ีพบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.กัลยา  จ าปาทอง 567,000 

งบประมาณแผ่นดิน ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของชันโรงบนพื้นฐานของ
การวิเคราะห์เรขาคณิตสัณฐานวิทยาปีกและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีน 
COI 

ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์    295,000 

งบประมาณแผ่นดิน วิธีการประมาณค่าส าหรับการแก้ป๎ญหาจุดตรึงของตัวด าเนินการไม่
เชิงเส้นและป๎ญหาการหาค่าศูนย์ของตัวด าเนินการทางเดียวใหญ่สุด 

ดร.ประสิทธ์ิ  ช่อล าเจียก 148,000 

งบประมาณแผ่นดิน องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้วงศ์กระดังงา
ชนิดใหม่ของไทย:สะทางเล็ก 

ดร. รัชนาพร โชคชัยสิริ 230,000 

งบประมาณแผ่นดิน การประเมินการค านวณขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจใน
บทความที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย 

ดร. สุลาวัลย์ ยศธนู 150,000 

งบประมาณแผ่นดิน พีชคณิตเชิงตรรกศาสตร์แขนงใหม่ : พีชคณิตยูพี  ผศ. ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์  120,000 
งบประมาณแผ่นดิน การสร้างและพัฒนาหัวตรวจจับก๊าซเอทิลีนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ

ผลไม้เศรษฐกิจในจังหวัดพะเยา 
ดร.นิยม   โฮ่งสิทธ์ิ  750,000 

งบประมาณรายได้  
ม.พะเยา 

การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 

ผศ. ดร.อนุรักษ์        
ประสาทเขตร์การ 

70,000 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม 
1 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ P-regular nearring characterized by their bi-ideals International Journal of 

Pure and Applied 
Mathematics 

2 นายคงเดช  สวาสพันธ์ The boronic acid Mannich reaction in alkaloid synthesis Pure and Applied 
Chemistry 

3 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ On Properties of Generalized Bi-Γ-Ideals of Γ-Semirings World Academy of Science, 
Engineering and 
Technology International 
Journal of Mathematical 
Sciences 

4 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธ์ิ Sparking deposited ZnO nanoparticles as double-layered 
photoelectrode in ZnO dye-sensitized solar cell 

Thin Solid Films 

5 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Describing Green ‘s relations in ordered  -groupoids using a new 
concept: fuzzy subsets1   

Italian Journal of Pure And 
Applied Mathematics 

6 ดร.ประสิทธ์  ช่อล าเจียก A New Multi-step iteration for Solving a Fixed Point Problem of 
Nonexpansive Mapping 

Fixed Point Theory and 
Applications 

7 ดร.ประสิทธ์  ช่อล าเจียก Convergence theorems for generalized equilibrium problems and 
nonexpansive mappings 

Applied Mathematical 
Sciences 

8 ดร.ประสิทธ์  ช่อล าเจียก Iterative Method for Equilibrium, Variational Inequality and Fixed 
Point problems in Banach spaces 

International Journal of 
Mathematical Analysis 

9 ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ Dielectric Aging of Cr-Doped PZT Ceramics Integrated Ferroelectrics 
10 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธ์ิ Influence of carbon nanotubes in gel electrolyte on photovoltaic 

performance of ZnO dye-sensitized solar cells 
Electrochimica Acta 

11 ดร. กมลรัตน์ แนมมณี New iterative methods for a common solution of fixed point for 
pseudo-contractive mappings and variational inequalities 

Fixed Point Theory and 
Applications 

12 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธ์ิ Energy Conversion Efficiency Improvement of ZnO Dye-sensitized 
Solar Cells by Dye Re-adsorption and N-P Junction Technique 

CHIANG MAI JOURNAL OF 
SCIENCE 

13 รศ.ดร.สมบูรณ์  Characterization of a cDNA encoding cystatin with antifungal 
activity from Siam tulip Curcuma alismatifolia 

ScienceAsia 

14 น   ธ ต    ต ค   Quasi-ideals of a P-regular near left almost rings International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics 

15   .    ณ      ข  พ  งสน Some remarks on hypercircle inequality for Inaccurate data and its 

application 

International Journal of 
Mathematical Models and 
Methods in Applied 
Sciences 
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ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชือ่วารสาร 
16 นาย มานะ ดงอนนท์ The bounds on Poisson Approximation of the number of isolated 

vertices in a random intersection graph 
International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics 

17 ดร.ประสิทธ์ิ  ช่อล าเจยีก A modified Halpern iteration in CAT (0) spaces Rendiconti del Circolo 
Matematico di Palermo 

18 นาย มานะ ดงอนนท์ POISSON APPROXIMATION FOR THE NUMBER OF ISOLATED TREES 
IN A RANDOM INTERSECTION GRAPH 

International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics 

19 ดร.ประสิทธ์ิ  ช่อล าเจยีก Strong convergence theorems of a finite family of quasi-
nonexpansive and Lipschitz multi-valued mappings 

Afrika Matematika 

20 ผศ.ดร.อนุรักษ์   
ประสาทเขตร์การ 

Ferroelectric and Ferromagnetic Properties of K-doped 
0.7BiFeO3–0.3BaTiO3 Multiferroic Ceramics 

Ferroelectrics 

21 ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ Aging Behavior of (Cr,Nb)-Doped PZT Ceramics Ferroelectrics 
22 ดร.นุจริา ทาตัน Inhibitory effects of plant latex on trehalase activity and trehalase 

gene expression in the red flour beetle,Tribolium castaneum 
(Coleoptera:Tenebrionidae) 

European Journal of 
Entomology 

23 ดร.วิศณุสรรค์  
ชาติอารยะวด ี

Fabrication of Graphene Electrodes by Electrophoretic Deposition 
and Their Synergistic Effects with PEDOT and Platinum 

CHIANG MAI JOURNAL OF 
SCIENCE 

24 นาย ธิติ เกตุค า CO-IDEALS IN TERNARY SEMIGROUPS International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics  

25 ดร.ประสิทธ์  ช่อล าเจยีก APPROXIMATING FIXED POINTS OF A COUNTABLE FAMILY OF 
STRICT PSEUDOCONTRACTIONS IN BANACH SPACES 

Opuscula Mathematica 

26 ดร.ไวพจน์  งามสอาด Radial propagation in population dynamics with density-
dependent diffusion 

Physical Review E 

27   .ป  ส  ธ ์ ช ่         Fixed point Theorems for a Banach Type contraction on Tvs-cone 

Metric Spaces Endowed with a Graph 

Journal of Computational 

Analysis and Applications 

28 ดร.นุจริา  ทาตัน Inhibitory effects of plant extracts on growth,development and  
-amylase activity in the red flour beetle Tribolium castaneum 
(Coleoptera: Tenebrionidae) 

European Journal of 
Entomology 

29 นายมานะ  ดงนนท์ Poisson Approximation for the number of opies of a  fixed graph 
in a random d-regular graph 

International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics 

30 นายธิติ  เกตุค า Some application of ideals of  -AG-ring International Journal 
Applied Mathematics and 
Statistics 

31 ดร.จิตระยุทธ์              
จิตอ่อนน้อม 

QM/MM Free Energy Simulations of Reaction in Serratia 
marcescens Chitinase B Reveal the Protonation State of Asp142 
and the Critical Role of Tyr214 

The Journal of Physical 
Chemistry B 
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ตารางท่ี 7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร 
32 ดร.ประสิทธ์ิ ช่อล าเจียก CONVERGENCE OF ITERATES OF UNIFORMLY L-LIPSCHITZIAN AND 

GENERALIZED ASYMPTOTICALLY NONEXPANSIVE MAPPINGS IN 
CAT(0) SPACES 

Dynamics of Continuous, 
Discrete and Impulsive 
Systems Series A: 
Mathematical Analysis 

33 ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์ การชักน าแคลลัสจากการเพาะเลีย้งเมลด็ของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าว
เหนียว กข 6 

วารสารนเรศวรพะเยา ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี 2  

34 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ ความสวยงามวางนัยทั่วไป : จ านวนหลายหลักท่ีประกอบด้วยเลขโดด 0, 1   
และ 9 

วารสารวิจัยร าไพพรรณ ี  ปีท่ี8 
ฉบับท่ี 1 

35 ดร.สิทธิศักดิ์  ป่ินมงคลกลุ ความหลากหลายของพรรณพืชในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา 

การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : 
น าสิ่งดีงามสูต่าโลก” 

36 ผศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ ์ ผลร่วมของ  -naphthaleneacetic acid กับ N6 – benzyladenine ต่อ
การเพิ่มจ านวนยอดของผักโขม 

นเรศวรพะเยา ปีท่ี6 ฉบับท่ี 3 

 
37 นายปรัชญา  วังตระกลู ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนของสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต”ิ
วิทยาศาสตร์วิจัย”ครั้งท่ี 6  

38 ดร.ปราณี   อยู่ศิร ิ การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลแม่กาในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลยัพะเยา 

รายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต”ิ
วิทยาศาสตร์วิจัย”ครั้งท่ี 6  

39 ดร.สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์ ความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการการออกก าลังกายและการกีฬาแบบมีส่วน
ร่วมในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

รายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต”ิ
วิทยาศาสตร์วิจัย”ครั้งท่ี 6  

40 นายธิติ  เกตุค า ไบไอดลีและไบอีลอย่างอ่อนของเนียร์เลฟท์ออลโมซทร์ิง รายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต”ิ
วิทยาศาสตร์วิจัย”ครั้งท่ี 6  

41 ดร.ไวพจน์  งามสอาด การศึกษารูปแบบการแพร่ของโรคชิคุนกุนยาทางตอนใต้ของประเทศไทย รายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต”ิ
วิทยาศาสตร์วิจัย”ครั้งท่ี 6  

42 ดร.ไวพจน์  งามสอาด ผลการเคลื่อนย้ายประชากรของสองกลุ่มต่อโรคชิคุนกุนยา รายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต”ิ
วิทยาศาสตร์วิจัย”ครั้งท่ี 6  

 

                                                                         (ข้อมลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพกิจกรรมด้านการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโครงงานนิสิต เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยการศึกษาอิสระของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวัน 10 กุมภาพันธ์ 2557 

 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่องการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. 

 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 



     | 21  

 

 

 

 

 

 

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้เข้ามาถ่ายท าสารคดีเก่ียวกับเทคนิคการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม
ธรรมชาติ ในรายการสารคดีเกษตร ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

 ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ไทยพีบีเอสได้เข้ามา ถ่ายท ารายการ  Green plus , Science&Tech เกี่ยวกับ 
 "ทุ่งมอกโมเดล คณะวิทยาศาสตร์" งานวิจัยพืชชนิดต่างๆที่น ามาสกัดให้สี 

 ซึ่งน าไปใช้ในกระบวนการย้อมผ้าให้กับชาวบ้านไทลื้อท่ีทุ่งมอก ต.เชียงบาน จ.พะเยา 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์วิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ด้านการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 
 “เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ป๎ญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
Empowerment)” 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานสร้างสรรค์/งานวิจัย 
ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ตามปณิธานของคณะและของมหาวิทยาลัย “ป๎ญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 

 
 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝูายด้วยสีย้อม
ธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าใน จ.พะเยา 

ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุงมอก 
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ค่ายส่งเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์  
 ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมการ
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ 

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ร่วม 

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

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับชุมชน และสังคม 

ภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

โครงการสวัสดีปีใหม่ ท าบุญคณะวิทยาศาสตร์  
ในวันที่ 10 มกราคม 2557  

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดลูกทุ่งครั้งที่ 3 "สนุกสนานลูกทุ่งไทย 
ม่วนอกม่วนใจ๋ ลูกทุ่งค าเมือง" ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ เวทีสนาม

กอล์ฟ มหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ "สวัสดีปี๋ใหม่เมือง(รดน้ าด าหัว)" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ลานอ่านหนังสือ  
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 ด้านการบริหาร 

วัตถุประสงค์ร่วม 

 “เ พ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ( Good 
Governance)” 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
ที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหลักธรร
มาภิบาล 

ภาพกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ และเข้ายี่ยมชมห้องปฏบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2557  



     | 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และการเขียน
หนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร  

ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ น่านฟ้ารีสอร์ท จังหวัดน่าน  
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 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของคณะทุกระดับ มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพท าหน้าที่ในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
ซึ่งส่งผลให้การจัดการการศึกษาของคณะฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความส 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 อยู่ในระดับดี และปีการศึกษา 2555 : สกอ.ได้ 
4.68 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก สมศ.ได้ 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก และปีการศึกษา 2556 : สกอ.ได้ 
4.75 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก สมศ.ได้ 4.41 คะแนน อยู่ในระดับดี 

 

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

1. รองศาสตราจารย์ อุษณีย์  ค าประกอบ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ าเที่ยง    กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ   กรรมการ 
5. นางภัทรภรณ์  ผลดี     เลขานุการ 
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ตารางท่ี  8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.3 3.18 คะแนน พอใช้ 3.18 คะแนน พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที ่2.4 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5 4 คะแนน ด ี 4 คะแนน ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่2.6 4 คะแนน ด ี 4 คะแนน ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่2.7 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2.8 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1        5 คะแนน ดีมาก         5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่4.2 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 5 คะแนน ดมีาก 4 คะแนน ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่7.2 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่7.3 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่7.4 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่8.1 5 คะแนน ดีมาก 5 คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่9.1 5 คะแนน ดีมาก 4 คะแนน ด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 4.75 ดีมาก 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปีการศึกษา 2556  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
SAR CAR 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑ ๔.๑๗ คะแนน ด ี ๔.๑๗ คะแนน ด ี
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๒ ๔.๐๙  คะแนน ด ี ๔.๐๓  คะแนน ด ี
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๖ ๕ คะแนน ดีมาก ๒.๐๖ คะแนน ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๗ ๓.๑๐  คะแนน พอใช้ ๒.๙๘  คะแนน พอใช้ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๘ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๙ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๐ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๑ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๓ ๔.๖๗ คะแนน ดีมาก ๔.๖๗ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๔ ๓.๑๐ คะแนน พอใช้ ๓.๑๐ คะแนน พอใช้ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๕ ๔.๘๓ คะแนน ดีมาก ๔.๗๕ คะแนน ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๖.๑ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๖.๒ ๔.๒๔ คะแนน ด ี ๔.๒๔ คะแนน ด ี
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๗ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๘.๑ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๘.๒ ๕ คะแนน ดีมาก ๕ คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๐ ดีมาก ๔.๔๑ ดี 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. และ สมศ.) เท่ากับ 4.57 คะแนน 
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โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
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คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด 
นิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 

ในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2557 
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คณะผู้จัดท า 

 

1. รองศาตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน ์    ที่ปรึกษา 
2. ดร.กัลยา  จ าปาทอง      ประธานกรรมการ 
3. ดร.สุล่วัลย์  ยศธน ู      กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อนุรักษ ์ ประสาทเขตร์การ     กรรมการ 
5. ดร.รักสกุล  แก่นเรณู      กรรมการ 
6. ดร.การุณย์  สาดอ่อน      กรรมการ 
7. ดร.ณัชชา  อินทร์จันทร์      กรรมการ 
8. ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์      กรรมการ 
9. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.อัยเรศ  เอ่ียมพันธ์      กรรมการ 
11. ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขิต      กรรมการ 
12. ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี      กรรมการ 
13. นางภัทรภรณ์  ผลดี      เลขานุการ 
14. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 


