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ลักษณะองค์กร 
 

 
มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” จัดการเรียนการสอน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การนําเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับ สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล และ เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และในปี การศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น 
สํานักวิชา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ
จัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” และ แยกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญา
เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา  
 
สถานที่ตั้ง : 19 หมู่ 2 ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  
โทรศัพท์ : (054) 466666-1730 โทรสาร: (054) 466664  
เว็บไซต์ : www.science.up.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.science.up.ac.th/
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ปรัชญาร่วม
• “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม 
• “ดํารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐท่ีสุด”

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

ปณิธานร่วม
• “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
• (Wisdom for Community Empowerment)

วิสัยทัศน์

• คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ผลิต
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นกับองค์ความรู้
ท่ีเป็นสากล

ค่านิยมร่วม       

• Competence - หลักความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
Competitiveness & Leadership

• Freedom       - หลักเสรีภาพ ทําให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเอง
ถนัดหรือเชี่ยวชาญ

• Justice          - หลักความถูกต้องยุติธรรม ทําให้เกิดความเคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อ
ใจซึ่งกันและกัน

• Generosity     - หลักความมีน้ําใจ ทําให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข                              

• Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํางาน เป็นทีม
ทําให้เกิดปัญญารวมหมู่

• Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน ทําให้เกิดพลังสามัคคี เกิดเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

• Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล
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วัตถุประสงค์ร่วม 1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี
ความสุข จบไปมีงานทําและเป็นคนดีของสังคม

2. เพื่อทําการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่
ชุมชน (สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province)

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน(Community Empowerment)

4. เพื่อทํานุบํารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 
Wisdom) สู่สากล

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตลักษณ์เหมือนกัน 
คือ นอกจากจะมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แล้วบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องมีคุณลักษณะเพ่ิมอีก 3
ด้าน คือ

1. ด้านสุนทรียภาพ (เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติตลอดจนในวิชาชีพของตน)

2. ด้านสุขภาพ (เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีดี)

3.ด้านบุคลิกภาพ (เป็นผู้มีความสุภาพ  อ่อนน้อม  มีจิตสาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม)
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สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสถิติ 

สาขาวิชา 

วัสดุศาสตร์ 
สาขาวิชา 

คณิตศาสตร ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ
และกิจการพิเศษ 

โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์
 

คณะวิทยาศาสตร์ จําแนกบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการหรืออาจารย์ประจํา (academic staff) และ 2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
แยกเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน (support staff) 

อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท มากกว่าร้อยละ 50 มี
คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก การจําแนกกลุ่มบุคลากรของคณะ เป็นการจําแนกข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้
เป็นส่วนประกอบการวางแผนงบประมาณการบริหารอัตรากําลัง และการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
อัตรากําลังที่มีอยู่มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจหลักท่ีคณะให้บริการในปัจจุบัน บุคลากรของคณะทุกประเภท 
ทุกระดับจะได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิที่มีอยู่และที่กฎหมายกําหนดให้ เช่น การประกันสังคม  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตารางท่ี 1 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(หน่วย : คน) 

สาขาวิชา 
จํานวนอาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิ & ตําแหน่งวิชาการ 

รวม 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. เคมี  8 0 0 0 18 3 0 0 26 3 0 0 

2. ชีววิทยา  4.5 0 1 0 9 4 1 0 13.5 4 2 0 

3. ฟิสิกส ์ 5.5 0 0 0 7 2 0 0 12.5 2 0 0 

4. คณิตศาสตร์  13 0 1 0 2 6 0 0 15 6 1 0 

5. สถิติ  5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 

6. วัสดุศาสตร์  2 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 

7. วิทยาศาสตร์ฯ กีฬา  8 0 0 0 4 1 0 0 12 1 0 0 

รวม  46 0 2 0 44 17 1 0 90 17 3 0 

รวมทั้งหมด 48 (43.6%) 62 (56.4%) 110 
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ตารางท่ี 2 จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(หน่วย : คน)   

   

 

 

 

 

 

 

 

    พนักงานสายสนับสนุน วุฒิการศึกษา       ปฏิบัติงานจริง  ศึกษาต่อ       รวม 
ป. โท ป. ตรี 

ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
- จ.บริหารงานทั่วไป     1      -        1      -         1 

- บุคลากร     -     1        1      -         1 

- การเงนิและบัญช ี     -     1        1      -         1 

- นักวิชาการศกึษา     1     4        5      -         5 

- นักวิเคราะหน์โยบาย     -     1        1      -         1 

- นักวิชาการพัสดุ     -     1        1      -         1 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์     -     1        1      -         1 

               รวม     3     8       11      -        11 

นักวิทยาศาสตร์ 
- เคมี     1     8        9      -         9 
- ชีววิทยา     1     8        9      -         9 
- ฟิสิกส์     2     4         5      2         6  
- วิทย์ฯกีฬา     -     1        1      -         1 
- วัสดุศาสตร์     -     1        1      -         1 
                รวม     4    21        24      2        26 
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งบประมาณประจ าปี 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะใหญ่ต้องรับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งนิสิตในคณะ และนอกคณะ

เป็นจํานวนมาก รายวิชาส่วนมากจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัติการ ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี และวัสดุ
การศึกษาต้องลงทุนเป็นจํานวนมาก รวมทั้งครุภัณฑ์พ้ืนฐานซึ่งในปีแรกๆ ยังมีไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนสําหรับนิสิตนอกคณะ และ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับครุภัณฑ์พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่มีการ
ปฏิบัติการ ทําให้การเรียนการสอนมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

งบประมาณที่คณะได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะจัดสรรในกองทุนเพ่ือการศึกษา 
และกองทุนกิจการนิสิต แต่เนื่องจากคณะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจํานวนมาก ดังนั้นงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรจึงมีสัดส่วนที่สูง นอกจากนั้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ลด dropout rate แต่คง
มาตรฐานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนื่องจากคณะต้องบริการรายวิชาพ้ืนฐานเช่น 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แคลคูลัส เคมี ฯลฯ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจ การเรียนจะได้ผลดี จะต้องมี
จํานวนผู้เรียนชั้นละประมาณ 40-50 คน แต่นิสิตในชั้นเรียนของรายวิชาเหล่านี้มีตั้งแต่ชั้นละ 300 - 800 คน 
คณะจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม เช่นแทนที่จะสอบแค่กลางภาค และปลายภาค 
อาจารย์ต้องสอบบ่อยขึ้น จะต้องมีนิสิตช่วยสอนทําหน้าที่ติวเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีคลินิควิชาการ ฯลฯ กิจกรรม
เหล่านี้ทําให้คณะต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก แต่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทําให้ dropout rate ลดลง แต่
ยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน 14,328,565 บาท เพ่ือใช้ในการดําเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หน่วย : บาท) 

แหล่งเงินงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
1.รายได้ 6,056,000.00 
2.แผ่นดิน 6,000,000.00 
3.ผลิตพยาบาล 591,890.00 
4.เงินสะสม 850,000.00 
5.อ่ืนๆ 830,675.00 

รวม 14,328,565.00 
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หลักสูตรและการบริหาร 
 

ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 6 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ และ วัสดุศาสตร์ และตามนโยบายของท่าน
อธิการบดี ที่ต้องการผลิตครูที่มีความลุ่มลึกในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อที่บัณฑิตเหล่านี้จะ
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนานักเรียนสายวิทยาศาสตร์ตรงตามความต้องการของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะศิลปศาสตร์ (มีสาขาวิชาการศึกษาสังกัดอยู่) จึงได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) 
และทําการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน วท.บ และ กศ.บ (หลักสูตร 5 ปี) จํานวน 4 หลักสูตร คือ 
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ การจัดการหลักสูตรคู่ขนานดักล่าวจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. และ กค. และนิสิตดังกล่าวจะสังกัดที่คณะวิทยาศาสตร์ และมีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร วท.บ ทุกประการตลอดระยะเวลา 4 ปี ในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปีการศึกษานิสิตจะเรียนรายวิชา
ด้านการศึกษา และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีที่ 5 

ในปีการศึกษา 2554 เพ่ือความเหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ย้ายสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตร์นอกจากจะรับผิดชอบในการสอนรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับคณะ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว คณะฯ ยังรับผิดชอบในการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรเดี่ยวและหลักสูตร
คู่ขนาน คือ หลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร หลักสูตรคู่ขนานกับวิทยาลัยการศึกษา 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญา
ตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานฯ (หลักสูตร 5 ปี) 2 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเอง
อีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 สภามหาวิทยาลัยพะเยามีมติในการ
จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และ
รับผิดชอบในการเรียนการสอนด้านการศึกษาทุกระดับ เพ่ือความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดการหลักสูตรคู่ขนาน มหาวิทยาลัยให้ย้ายนิสิตหลักสูตรคู่ขนานมาสังกัดที่วิทยาลัยการศึกษาตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา กระบวนการหลัก ได้แก่ การรับนิสิต การดูแล การให้คําแนะแนวด้านการศึกษา การใช้ชีวิต การพัฒนา 
และการบริการการศึกษา การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการในด้านการเรียนการสอน และการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ 

กลไกในการส่งมอบหลักสูตร ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (บรรยายและปฏิบัติการ) 
การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน (การฝึกภาคสนาม การฝึกงาน การทําสหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ/
ปัญหาพิเศษ/การทําวิทยานิพนธ์ โดยมีรองคณบดีฝุายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาและประธานบริหารหลักสูตร 
ร่วมกันดูแลในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางที่ 4 หลักสูตรต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร (จ านวน) สาขาวิชา 

1. ปริญญาตรี – 4 ปี  
    (หลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร)  

1) คณิตศาสตร์ 2) สถิติ 3) ฟิสิกส์ 4) เคมี 5) ชีววิทยา 6) 
วัสดุศาสตร์ 7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

2. ปริญญาตรี – 5 ปี ( 5 หลักสูตร)  
    (หลักสูตรคู่ขนาน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    คู่กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)  

1) คณิตศาสตร์ 2) ฟิสิกส์ 3) เคมี 4) ชีววิทยา และ 5) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

3. ปริญญาตรีควบโท – 5 ปี (2 หลักสูตร)  
    (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตควบกับหลักสูตร    
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  

1) สาขาวิชาชีววิทยาคู่กับสาขาสิ่งแวดล้อม  
2) สาขาวิชาเคมีคู่กับสาขาสิ่งแวดล้อม  

4. ปริญญาโทแผน ก. (1 หลักสูตร)  คณิตศาสตร์  
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จ านวนนิสติประจ าปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 1,003 คน ซึ่งสามารถจําแนกได้ตามสาขาวิชา
และระดับชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 จํานวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 (หน่วย : คน)  

หลักสูตรเดี่ยว 

 

สาขา 
ปี 1(รหัส 

58) 
ปี 2(รหัส 

57) 
ปี 3(รหัส 

56) 
ปี 4(รหัส 

55) 
รวม 

คณิตศาสตร์ 35 14 11 5 65 
เคมี 33 24 26 20 103 
ชีววิทยา 46 28 19 24 117 
ฟิสิกส์ 15 5 10 9 39 
วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการ
กีฬา 

27 26 24 23 100 

สถิติ 9 7 21 21 58 
อุตสาหกรรมฯ 17 7 15 17 56 
รวม 182 111 126 119 538 

หลักสูตรคู่ขนาน 

 

สาขา 
ปี 1(รหัส 

58) 
ปี 2(รหัส 

57) 
ปี 3(รหัส 

56) 
ปี 4(รหัส 

55) 
รวม 

คณิตศาสตร์ 96 105 117 147 465 
เคมี 53 29 44 49 175 
ชีววิทยา 67 72 95 88 322 
ฟิสิกส์ 27 27 47 34 135 
วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการ
กีฬา 

17 22 46 36 121 

อุตสาหกรรมฯ 260 255 349 354 1218 
รวม 96 105 117 147 465 
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ภารกิจด้านการวิจัย 
ภารกิจด้านการวิจัย เป็นพันธกิจสําคัญที่ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์ใช้แนวทางการดําเนินงานด้านการวิจัย ตามระบบและกลไกของกองการบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกํากับดูแลโดยคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาศาสตร์ได้ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ผ่านโครงการวิจัย โดยเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน การตีพิมพ์เผยแพร่และการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรม
สัมมนา และประชุมวิชาการระดับชาติ ดังแสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 ตารางสรุปนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา   

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม 
1 ผศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ A protocol for Agrobacterium-mediated 

transformation of Kalanchoë blossfeldiana with                                                     
a flavonoid 3',5' hydroxylase (F3'5'H) gene                                                      

African Journal of 
Biotechnology   

2 ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย “Singing in the Tube”-audiovisual assay of plant oil 
repellent activity against mosquitoes (Culex 
pipiens) 

Parasitoogy 
Research 

3 ดร.นุจิรา  ทาตัน Developmental and Lethal Effects of Trehalase 
Inhibitor (Validamycin) on the Tribolium castaneum 
(Coleoptera:Tenebrionidae) 

Annals of the 
Entomological 
Society of America 

4 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ Efficiency Enhancement of ZnO Dye-Sensitized 
Solar Cell Using Platinum Nanoparticles Prepared 
by Sparking Process 

Journal of 
Nanoscience and 
Nanotechnology  

5 ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ Realization of Interlinked ZnO Tetrapod Networks 
for UV Sensor and Room-Temperature Gas Sensor 

ACS applied 
materials & 
interfaces 

6 ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด Mechanically-driven spreading of bacterial 
populations 

Communications in 
Nonlinear Science 
and Numerical 

Simulation  
7 นายมานะ ดงอนนท์ The Bound on Poisson Approximation for The 

Number of Induced Copies of A Fixed Graph in A 
Random Graph 

Far East Journal of 
Mathematical 
Sciences 

8 ดร.วัชรภรณ์ ช่อลําเจียก Convergence of iterative schemes for solving fixed 
point problems for multi-valued nonself mappings 
and equilibrium problems 

Journal of Nonlinear 
Science and 
Applications 
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9 ผศ.ดร.ประสิทธิ์   
ช่อลําเจียก 

Proximal point algorithms involving fixed points of 
nonexpansive mappings in CAT(0) spaces 

Fixed Point Theory 
and Applications 

10 ผศ.ดร.ประสิทธิ์   
ช่อลําเจียก 

A generalized forward-backward splitting method 
for solving quasi inclusion problems in Banach 
spaces 

Numerical 
Algorithms 

11 ดร.บัลวี  ยศน้อย An Extremely Porous Hydrogen-Bonded Framework 
Composed of D-Penicillaminato CoIII 2AuI3 
Complex Anions and Aqua Cobalt(II)  
Cations: Formation and Stepwise Structural 
Transformation 

Chemistry-An Asian 
Journal 

12 ผศ.ดร.สาโรจน์  
จีนประชา 

A New Cytotoxic Clerodane Deterpene from 
Casearia graveolens Twigs 

Natural Product 
Communications 

13 ผศ.ดร.สาโรจน์  
จีนประชา 

Xanthones from Garcinia propinqua Roots Natural Product 
Communications 
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ภารกิจด้านการบริการวิชาการ 

ปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน การบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ใน
รูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ต่อเนื่อง
เป็นประจําทุกปี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางอย่างซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําเร็จของโครงการนี้ 
สําหรับโครงการบริการวิชาการเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ในปีที่ผ่านมา มี 3 โครงการ ได้แก่ 

1. การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอ
ผ้าในจังหวัดพะเยา 

2. วิทยาศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในตําบลจุน
จังหวัดพะเยา 

3. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “พลิกฟ้ืนข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

จากการลงพ้ืนที่ เพ่ือบริการวิชาการให้กับชุมชน ทําให้คณาจารย์ในคณะได้หัวข้องานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ และเกิดการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
เรียนการสอนรายวิชา รายละเอียดผลการดําเนินการมีดังนี้ 

1. การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่ม
ทอผ้าในจังหวัดพะเยา (โดย ดร.กัลยา จําปาทอง และคณะ) ความสําเร็จของโครงการนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอไทลื้อได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อประดับห้าดาว ทําให้คนในชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ลดการใช้
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจุดเริ่มต้นมาจากงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนา
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติด้วยพืชท้องถิ่นสกุลติ้ว” (โดย ดร.กัลยา จําปาทอง) ประจําปีงบประมาณ 2552 
และงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของเปลือกต้นมะม่วง” จากการดําเนินโครงการ “หมู่บ้าน
ทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2556 ได้ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติเพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเชี่ยวชาญให้กับสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก โดยมีการถ่ายทอดการย้อมสีด้ายด้วยสีธรรมชาติ การทําความสะอาดด้ายฝ้าย 
การออกแบบลายผ้าทอ และการปลูกด้ายฝ้ายสีธรรมชาติ ให้แก่ชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้ถ่ายทอด
เทคนิคดังกล่าวไปยังกลุ่มทอผ้าไทลื้อ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง บ้านฮวก ตําบลภูซาง จังหวัด
พะเยา และกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านสันปูเลย ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง
มอกเป็นวิทยากร และที่สําคัญโครงการนี้ยังได้รับการพิจารณาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น 
“โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ ทุ่ งมอก” อีกด้วย นอกจากนี้ 
โครงการดังกล่าวยังสามารถการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําให้นิสิตได้มีโอกาสทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างเรียน เช่น รายวิชาเฮกเทอโรไซ
คลิก (2424475)เป็นต้น 
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2. วิทยาศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในต าบล
จุนจังหวัดพะเยา 

การทําการวิจัยร่วมกันระหว่างพ้ืนที่และคณะผู้วิจัยประกอบด้วยคณาจารย์รวมทั้งนิสิต ในการบริการ
จัดการน้ําทั้งต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา โดยการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า 
การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งส่วนของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐ ผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย 
ในการร่วมหาสาเหตุของปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมทําและร่วมประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมนั้นต้องใช้ข้อมูล
ด้านพื้นที่เพ่ือใช้เป็นหลักฐานข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา
อย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับสถาพของภูมิประเทศและภูมิสังคมให้มากที่สุด นําไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะดําเนินการใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติที่หนึ่งได้แก่ มิติการมีส่วนร่วมด้านข้อมูลในการรับรู้ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา  มิติที่สอง คือ มิติการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการการตัดสินใจ มิติที่สามคือ มิติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผลประโยชน์ ซึ่งการมีส่วน
ร่วมในทุกมิติจะช่วยให้ชุมชนยอมรับแผนบริหารจัดการน้ํา และโครงการต่างๆมากขึ้น ประชาชนรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการและมีการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง  ทดสอบเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงและต้องทําให้เป็น การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการน้ําแบบยั่งยืน จัดทําแผนระยะยาวเพ่ือช่วยให้การ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นไปในทางบวกมากกว่าทางลบ อาศัยปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานด้านปริมาณน้ํา 
แผนที่ เส้นทางน้ํา พ้ืนที่รับน้ํา พ้ืนที่การเพาะปลูก กําหนดรูปแบบการใช้น้ําร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ได้จริง การแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องศึกษาท้ัง ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

ต้นน้ า ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ํา อัตราการไหล การกักเก็บ ปัจจัยทางกายภาพ  ปัจจัยทางชีวภาพ 
ปริมาณการเพาะปลูก ปริมาณการใช้น้ํา ศักยภาพแหล่งน้ํา ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งได้มา
จากการสํารวจเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนเชิงนโยบายและโครงสร้างของชุมชน  

กลางน้ า ได้แก่ การนําข้อมูลพื้นฐานมาใช้เพ่ือการตัดสินใจโดยการจัดประชุม เพื่อกําหนดนโยบาย กฎ
กติกา และจัดทําแผนบริหารทรัพยากรน้ําและลําน้ําแบบบูรณาการ 

ปลายน้ า คณะกรรมการประจําหมู่บ้านด้านการใช้น้ํา นโยบายและโครงสร้างของ อบต.จุน การ
ประเมินผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการกําหนดใช้นโยบาย กฎหมาย และการจัดทําโครงสร้าง การปลูกป่า
ต้นน้ํา การให้ความรู้แก่ประชาชนและฝึกอบบรมกรรมการบริหารส่วนตําบล กรรมการบริหารจัดการลําน้ํา 
ด้านทรัพยากรน้ําและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

3. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “พลิกฟื้นข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” ประกอบด้วยนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ และได้ทําการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือจากโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้น โครงการย่อยที่
ดําเนินการมีดังต่อไปนี้ 

 โครงการวิจัยที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

 โครงการวิจัยท่ี 2 : การสํารวจทัศนคติของเกษตรกรและผู้บริโภคท่ีมีต่อข้าวอินทรีย์ 
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 โครงการวิจัยที่ 3 : การแสดงผลข้อมูลและบันทึกผลข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ สําหรับการแก้ไขและพัฒนาการทําเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

 โครงการวิจัยท่ี 4 : การคัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพ่ือเพ่ิมธาตุฟอสฟอรัสในดิน 
 โครงการวิจัยท่ี 5 : การใช้น้ําสกัดจากพืชควบคุมหอยเชอรี่ในนาข้าวอินทรีย์ 
 โครงการวิจัยท่ี 6 : การวิเคราะห์โลหะหนักบางชนิดเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ําเบื้องต้นในนา

ข้าวเกษตรอินทรีย์ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 โครงการวิจัยที่ 7 : การหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในดินปลูกข้าวอินทรีย์ โดย

เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี 
 และ โครงการวิจัยท่ี 8 : การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุสําคัญในข้าวอินทรีย์วิถีจุน 

 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกด้านการบริการวิชาการ ซึ่งกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยใช้
ระเบียบการให้บริการวิชาการและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกคณะถือปฏิบัติ คือโครงการ 
“หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” ซึ่งคณะรับผิดชอบที่อําเภอจุน และอําเภอเชียงคํา ซึ่งในขณะนี้ผลจากการดําเนิน
โครงการดังกล่าวมา 4 ปี ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และได้ขยาย
เครือข่ายออกไปอีก 3 ชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นโครงการแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์ในปี 2557 นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเป็น
ประจําทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย เช่นงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ และโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอีกหลายโครงการ ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและบูรณาการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย เช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนให้กับครูมัธยมฯลฯ ซึ่งโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นไปตามบริบท และความชํานาญของบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆของคณะ
วิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้คณะต่างๆได้นําเอาปัญญาลงไป
แก้ปัญหาให้กับชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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“ทุ่งมอกโมเดล” การย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 
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พลิกฟื้นข้าว 

อินทรีย์วิถีจุน 

ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

และยั่งยืน 
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558 
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ภารกิจด้านการท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ต้องรับผิดชอบในการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้กับนิสิตคณะต่างๆ เป็นจํานวนมาก ดังนั้นพันธกิจหลักของคณะฯ จึงเน้นไปที่ 3 พันธกิจหลัก 
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ มีนโยบายสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นตามเทศกาลและโอกาสสําคัญต่างๆเพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึกที่ดี
ให้กับนิสิตและบุคลากรของคณะมีความรักความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรมสวัสดีปี๋ใหม่เมือง(รดน้ าด าหัว) 
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ภารกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ให้ความสําคัญและสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของคณะทุกระดับมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพทําหน้าที่ในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 
ซึ่งส่งผลให้การจัดการการศึกษาของคณะฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  

คณะฯ ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยได้ใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับหลักสูตร และ CUPT QA ในระดับคณะ และนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาจัดทําแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี และในการประเมินคุณภาพภายในทุกปี เพ่ือให้กิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูงสุด 

 

 

 

 

 

 



หนา้ | 23  
 

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
การประกวดผลการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  

ในงาน “นิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 2558” วันที่ 28 มกราคม 2558 
ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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คณะผู้จัดท า 

 
 

1. รองศาตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์    ที่ปรึกษา 
2. ดร.กัลยา  จําปาทอง      ประธานกรรมการ 
3. ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู      กรรมการ 
4. ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์      กรรมการ 
5. ดร.รักสกุล  แก่นเรณู      กรรมการ 
6. ดร.สรชัย  คําแสน      กรรมการ 
7. ดร.รัตติยา  ณ อุบล      กรรมการ 
8. ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง     กรรมการ 
9. ดร.อาทิตย ์ นันทขว้าง      กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อลําเจียก     กรรมการ 
11. ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขิต      กรรมการ 
12. ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี      กรรมการ 
13. นางภัทรภรณ์  ผลดี      เลขานุการ 
14. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



 


