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 มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ปีพ.ศ. 2538 ต่อมาในปี 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”  เนื่องจาก

ตระหนักถึงความส�าคัญของการกระจายโอกาส และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น ส�านักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 

2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�า

เอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนใน

ภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับการจัดตั้งเป็น  “มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ส�านัก

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้สู่มาตรฐาน

สากล เพื่อน�าประเทศไปสู่การแข่งขันแบบยั่งยืนในประชาคมโลก โดยด�าเนินตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�าเอาองค์

ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ

และสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในสาขา

เหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ ด�าเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก 4 

ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

สถานที่ตั้ง :  19 หมู่ 2 ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000

โทรศัพท์: (054) 466 666 ต่อ 1713 โทรสาร: (054) 466 664

เว็บไซต์ : www.science.up.ac.th

 ลักษณะองค์กร
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วิสัยทัศน์ใหม่ (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

“บัณฑิตมีทักษะในการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวทันเทคโนโลยี”

พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

 2. บัณฑิตมีทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี มีความอดทน ความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดีในการ

ท�างาน

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ แก่บุคลากรและนิสิต เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

 4. เป็นแหล่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ชุมชนและสังคม 

 5. สืบสานประเพณีอันดีงาม 

 6. การบริหารจัดการ (ธรรมาธิบาล การใช้การจัดการความรู้ และการสื่อสารในองค์กร)
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จุดประสงค์ร่วม (ตามเจตนารมณ์ในพรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา 2553)
 1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท�า และ

เป็นคนดีของสังคม

 2. เพื่อท�าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด

OUOP – One University One Province)

 3. เพื่อบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community

Empowerment)

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

 5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)

ค่านิยมร่วม
 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) และเกิดความเป็นสากล (Internationalization) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ค่า

นิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักคิด 7 ประการ

 1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส�าคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ) 

(จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)

 2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิด ที่จะท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย) (เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท�าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลาย ตามที่ตนเองถนัด หรือเชี่ยวชาญ)

 3. Justice – หลักความถูกต้อง ยุติธรรม (มีความถูกต้อง และยุติธรรมในหัวใจตลอดเวลา) (มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) 

(ท�าให้เกิดความเคารพนับถือ และความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน)

 4. Generosity – หลักความมีน�้าใจ (มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับ

ความช่วยเหลือและเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่า ที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข)

 5. Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�างานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จากการท�างานและ

การด�าเนินชีวิต) (ท�าให้เกิดปัญญารวมหมู่)

  6. Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท�างานร่วมกัน) (ท�าให้เกิดพลังสามัคคี) (ท�าให้เกิด

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)

 7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็น

ระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ท�าให้เกิดความเป็นสากล หรือInternationalization)
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ค่านิยมร่วมคณะวิทยาศาสตร์

I am UP-Sci.

 Innovation  มีความคิดและท�าอย่างสร้างสรรค์

 Attitude  มีทัศนคติที่ดี

 Mission   มีความมุ่งมั่นในพันธกิจ  

 Uniqueness  มีความเป็นหนึ่งเดียว

 Participation        มีส่วนร่วม

 Sportsmanship  มีน�้าใจนักกีฬา

 Competence    มีความรู้ความสามารถ

  Integrity  มีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในความถูกต้อง 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
 1. ความสามารถอาจารย์และนักวิจัย - วุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แต่ละท่านมีความโดด

เด่น มีการสร้างสรรค์งานวิจัย และถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีสู่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ทุนวิจัย - นักวิจัยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อมาพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 3. เครื่องมือวิจัย – คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือในการท�า

วิจัยหรือนวัตกรรม 

 4. สถานที่ในการท�าวิจัย – ในแต่ละสาขาวิชาได้มีการจัดตั้งห้องวิจัย หรือพื้นที่ส�าหรับการท�าวิจัย เพื่อให้อาจารย์และ

นิสิตได้ท�าวิจัยร่วมกัน

 5. เวลาในการท�าวิจัย – มีการก�าหนดภาระงานให้ชัดเจน ในสัดส่วนของการเรียนการสอน งานวิจัย และอื่นๆ

 6. คุณภาพงานวิจัยและการน�าไปใช้ประโยชน์ – มีผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงผลงานที่

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล และการน�างานวิจัยลงสู่ชุมชน ในโครงการต่างๆ
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โครงสร้างองค์กร

คณบดี

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนิสิต

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และกิจการพิเศษ

คณะกรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์ 

(คณบดี. รองคณบดี. ผู้ช่วยคณบดี. หัวหน้าสาขา. คณะกรรมการ (คณาจารย์ภายใน3 ท่าน.) 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ภายนอก 3 ท่าน)

คณะก ร รมก า ร รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร 

หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

สำานักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

-งานธุรการ 

-งานการเงินและพัสดุ 

-งานนโยบายและแผน 

-งานบริการการศึกษา

สาขาคณิตศาสตร์ 

- หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

- หลักสูตร วท.ม. (คณิตศาสตร์)

สาขาเคมี 

- หลักสูตร วท.บ. (เคมี)
สาขาชีววิทยา 

- หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา)

สาขาฟิสิกส์ 

- หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)

สาขาวัสดุศาสตร์ 

- หลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรรม 

   เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)

สาขาสถิติ 

- หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)

สาขาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีการกีฬา 

- หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ 

   และเทคโนโลยีการกีฬา)

6
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คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์

คณบดี

ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.กัลยา  จ�าปาทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สรชัย  ค�าแสน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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ทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตใช้พื้นที่อาคารรวม

ของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย อย่างไรก็ตามในการสอนภาคปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์มีอาคารเรียน

และปฏิบัติการหลัก 4 หลัง ๆ ละ 3 ชั้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ หน่วยวิจัย และให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน

 ประกอบด้วย

 1. ห้องบรรยายความจุ 100 คน

 2. ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ความจุ 200 คน/ห้อง

 3. ห้องปฏิบัติการขนาดกลาง ความจุ 100 คน/ห้อง

 4. ห้องปฎิบัติการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณิตศาสตร์และ

สถิติ เป็นต้น

 5. ห้องปฎิบัติการวิจัยเฉพาะทาง เช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วยวิจัยเซนเซอร์ เป็นต้น

 6. ห้องพักอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์

 7. ห้องส�านักงาน

 8. ห้องสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

 9. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ห้องส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์
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 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายวิชาการ 110 คน และสายสนับสนุน 34 คน แยกเป็นนัก

วิทยาศาสตร์  23  คน และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 11 คน

 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (หน่วย:คน)

ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  กรกฎาคม 2560
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ภาพที่ 2 จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ แยกตามคุณวุฒิ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (หน่วย:คน)

ภาพที่ 3 จ�านวนพนักงานสายสนับสนุน และนักวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (หน่วย:คน)

ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  กรกฎาคม 2560

ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  กรกฎาคม 2560
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 งบประมาณประจ�าปี 2560

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 16,241,482.15 

บาท เพื่อใช้ในการด�าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก

ภาพที่ 4 งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (หน่วย:บาท)
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หลักสูตรและบริการที่ส�าคัญ

ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา

ตรี และบัณฑิตศึกษา  

ในปีการศึกษา 2559 คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตร วท.บ (คณิตศาสตร์)  

2) หลักสูตร วท.บ (สถิติ) 

3) หลักสูตร วท.บ (เคมี) 

4) หลักสูตร วท.บ (ฟิสิกส์) 

5) หลักสูตร วท.บ (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) 

6) หลักสูตร วท.บ (วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการกีฬา) 

7) วท.บ (ชีววิทยา)  

หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขาการศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 5 หลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา จ�านวน 1 หลักสูตร  การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนานกับวิทยาลัยการศึกษา จ�านวน 5 คู่  ได้แก่ 

1) หลักสูตร วท.บ (ชีววิทยา) กับ กศ.บ

2) หลักสูตร วท.บ (เคมี) กับ กศ.บ

3) หลักสูตร วท.บ (ฟิสิกส์) กับ กศ.บ

4) หลักสูตร วท.บ (คณิตศาสตร์) กับ กศ.บ

5) หลักสูตร วท.บ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) กับ กศ.บ 

และการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท คู่ขนานกับวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 2 คู่ ได้แก่ 

1) หลักสูตร วท.บ (ชีววิทยา) กับ วท.ม (สิ่งแวดล้อม)

2) หลักสูตร วท.บ (เคมี) กับ วท.ม (สิ่งแวดล้อม) 

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่

1) วท.ม (คณิตศาสตร์)

2) วท.บ (ชีววิทยา) 

 ด้านการเรียนการสอน



13
รายงานประจ�าปี 2560 

ภาพที่ 5 จ�านวนหลักสูตร ที่คณะวิทยาศาสตร์ ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน
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จ�านวนนิสิตประจ�าปีการศึกษา 2560
ภาพที่ 6 จ�านวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ แยกตามหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2560 (หน่วย:คน)

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี 2 ปริญญา
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ปริญญาตรีควบโท

ปริญญาโท
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 กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น�าโดย ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้

ด�าเนินโครงการ วิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตออกค่ายอาสา ในการพัฒนาชุมชนด้วยหลักการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และสร้างให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นบุคลที่มีความรับผิดชอบ มีความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ และเป็น

ผู้มีจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่30 มิถุนายน 2560 – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ต�าบลขุนควร อ�าเภอปง จังหวัด

พะเยา
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 ด้านการวิจัย
 คณะวิทยาศาสตร์ใช้แนวทางการด�าเนินงานด้านการวิจัย ตามระบบและกลไกของกองการบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา  คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิต

องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ผ่านโครงการวิจัย โดยเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะ

วิทยาศาสตร์สนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อมุ่งเน้นการน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอน และการแก้ปัญหาให้ชุมชนเพื่อผลักดันด้านงานวิจัยของคณะ มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย (research 

unit) 3  หน่วยคือ 

 1. หน่วยวิจัยความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

 2. หน่วยวิจัย พัฒนาพลาสมาเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 3. หน่วยวิจัยเซนเซอร์

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม

1 ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์ Relaxor-like behavior and ferroelectric evolution in (1-x)

[0.5BZT−0.5PT]−(x)BKT ternary system

Integrated 

Ferroelectrics

2 ดร.อารักษ์  กลิ่นบ�ารุง Sonochemical synthesis, characterization, and magnetic prop-

erties of Mn-doped ZnO nanostructures

Rare Metals

3 ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน New Approximation Schemes for Two Asymtotically Perturbed 

Nonexpansive Nonself Mappings

Thai Journal of Math-

ematics

4 ดร.วัชรภรณ์ ช่อล�าเจียก Iterative Methods for a Generalized Equilibrium Problem and 

a Nonexpansive Multi-Valued Mapping

Vietnam Journal of 

Mathematics

5 ดร.วัชรภรณ์ ช่อล�าเจียก Hybrid methods for a finite family of G-nonexpansive map-

pings in Hilbert spaces endowed with graphs

AKCE International 

Journal of Graphs and 

Combinatorics

6 ดร.วัชรภรณ์ ช่อล�าเจียก A modified S-iteration process for G-nonexpansive mappings 

in Banach spaces with graphs

Numerical Algorithms

7 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก The Regularization Method for Solving Variational Inclusion 

Problems

Thai Journal of Math-

ematics

8 ผศ.ดร.กรรณิการ์  ข�าพึ่งสน Alternative Approximation Method for Learning Multiple 

Feature

Thai Journal of Math-

ematics

9 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก The Regularization Method for Solving Variational Inclusion 

Problems

Thai Journal of Math-

ematics

10 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก On solving the minimization problem and the fixed-point 

problem for nonexpansive mappings in CAT(0) spaces

Optimization Methods 

and Software

11 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Fuzzy sets in UP-algebras Annals of Fuzzy Math-

ematics and Informat-

ics

ตารางที่ 1 ตารางการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม

15 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Derivations of UP-algebras by means of UP-endomorphisms Journal of Algebraic 

Structures and Their 

Applications

16 ดร.วาจารี  วีระ Robust exponential stability of a class of uncertain Lur’s sys-

tem of neutral type by Wirtinger-based integral inequanlity

International Journal of 

Control Systems and 

Robotics

17 ดร.วาจารี  วีระ New Hybrid Adaptive Control for Function Projective Synchro-

nization of Complex Dynamical Network with Mixed Time-

Varying and Coupling Delays

International Journal 

of Mathematical and 

Computational Meth-

ods

18 ดร.วาจารี  วีระ Modified function projective synchronization of complex 

dynamical networks with mixed time-varying and asymmetric 

coupling delays via new hybrid pinning adaptive control

Advances in Difference 

Equations

19 ดร.วาจารี  วีระ Improved Delay-Dependent Approach to Passivity Analysis for 

Uncertain Neural Networks with Discrete Interval and Distrib-

uted Time-Varying Delays

Vietnam Journal of 

Mathematics

20 ดร.วาจารี  วีระ Hybrid Adaptive Pinning control for Function Projective Syn-

chronization of Delayed Neural Networks with Mixed Uncer-

tain Couplings

Complexity

21 นายมานะ  ดงอนนท์ พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น หนังสือ

22 นายมานะ  ดงอนนท์ A Note on an M5-Edge Coloring of a Complete Graph Global journal of Pure 

and Applied Math-

ematics

23 นายมานะ  ดงอนนท์ A non-uniform Bound on Poisson Approximation by using 

Stein-Chen’s method and w-Functions

International Journal 

of Pure and Applied 

Mathematics

24 นายธิติ เกตุค�า On Some Classes of -AG-Groupoids Gazi University Journal 

of Science

25 ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเชื้อ Finite-Time Stability of Large-Scale Systems with Interval 

Time-Varying Delay in Interconnection

Complexity

26 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม 

ดร.วิจิตรา  มีเหลือ

Theoretical studies on aluminum trialkoxide-initiated lactone 

ring-opening polymerizations: Roles of alkoxide substituent 

and monomer ring structure

Computational and 

Theoretical Chemistry

ตารางที่ 1 ตารางสการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)



19
รายงานประจ�าปี 2560 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม

27 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 

และ ดร.วิจิตรา  มีเหลือ

Effect of Ligand Structure in the Trimethylene Carbonate 

Polymerization by Cationic Zirconocene Catalysts: A “Naked 

Model” DFT Study

Journal of Organome-

tallic Chemistry

28 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม 

และ ดร.วิจิตรา  มีเหลือ

Cationic ring-opening polymerization of cyclic carbonates and 

lactones by group 4 metallocenes: A theoretical study on 

mechanism and ring-strain effects

Journal of Theoretical 

and Computational 

Chemistry

29 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม กลศาสตร์ควอนตัมและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล -

30 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ 

และดร.รักสกุล  แก่นเรณู

LARVICIDAL AND PUPICIDAL ACTIVITIES OF CRUDE

AND FRACTIONATED EXTRACTS OF ACACIA

PENNATA (L.) WILLD. SUBSP INSUAVIS SHOOT TIPS

AGAINST AEDES AEGYPTI (L.) (DIPTERA: CULICIDAE)

THE SOUTHEAST ASIAN 

JOURNAL OF TROPICAL 

MEDICINE AND PUBLIC 

HEALTH

31 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ Terpenoids with potent antimycobacterial activity against My-

cobacterium tuberculosis from Trigonostemon reidioides roots

Tetrahedron

32 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ 

และดร.รักสกุล  แก่นเรณู

Potent cytotoxicity against human small cell lung cancer cells 

of the heptenes from the stem bark of Xylopia pierrei Hance

Medicinal Chemistry 

Research

33 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ Phytochemical constituents from the wood of Excoecaria 

agallocha L. and microbial transformation 

of ribenone by Aspergillus niger

PACCON 2017

34 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ Nitric oxide inhibitory activities of flavonoids, xanthones and a 

benzophenone from  Maclura cochinchinensis in lipopolysac-

charideactivated RAW264.7 macrophages

PACCON 2017

35 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ Structural modification of ecdysteroid tobrassinosteroid ana-

logues for plant growth regulating activity

PACCON 2017

36 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ Structural modification of derrisisoflavone A, the major iso-

flavone from Deris scandens, and evaluation of nitric oxide 

inhibition

PACCON 2017

37 ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งดินสอพองเผาในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ

ฟิเคชันของน�้ามันปาล์ม

พะเยาวิจัย ครั้ง 6

38 ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน�้ามันปาล์มในระบบผสมเมทานอล

และ เอทานอลโดยใช้ดินสอพองเผาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

พะเยาวิจัย ครั้ง 6

39 ดร.รัติยา  ณ อุบล Efficent removal of nickel(II) salts from aqueous solution using 

carboxymethylchitosan-coated silica particles as adsorbent

Carbohydrate Polymers

40 ผศ.ดร.สาโรจน์  จีนประชา Antioxidants, Cytotoxic and α- Glucosidase inhibitory Activi-

ties of Compounds isolated from the Twig Extracts of Maclura 

fruticosa

Natural Product Com-

munications

ตารางที่ 1 ตารางสการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
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ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม

41 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฏร์ 

และ ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์

Low temperature ethanol response enhancement of ZnO 

nanostructures sensor decorated with gold nanoparticles 

exposed to UV illumination

Sensors and Actuators 

A: Physical

42 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฏร์ Room temperature ethanol sensing properties of FET sensors 

based on ZnO nanostructures

Ceramics International

43 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฏร์ Acetone gas sensor based on ZnO nanostructures decorated 

with Pt and Nb

Ceramics International

44 ดร.พิมพ์ใจ  แสงความสว่าง Effect of stirring time on morphology and crystalline fea-

tures of MnO2 nanoparticles synthesized by co-precipitation 

method

Inorganic and Nano-

Metal Chemistry

45 รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ Cloning of DFR gene in Curcuma alismatifolia 

‘Chiang Mai Pink’ and Agrobacterium-mediated

transformation

Research journal of 

Biotechnology

46 รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะ

คังขาว (Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ

พะเยาวิจัย ครั้ง 6

47 ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ การวิเคราะห์การวัดทางสัณฐานมาตรฐานและเรขาคณิตของปีกเพื่อการ

ระบุชนิดชันโรงไทย

วารสารวิจัยและส่งเสริม

วิชาการเกษตร

48 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล THE EFFECTS OF FOREST TYPE AND SEASON ON THE ABUN-

DANCE AND SPECIES DIVERSITY OF BATS IN NORTHEASTERN 

THAILAND.

Suranaree Journal of 

Science & Technology

49 นายมนัส  ใจมะสิทธิ์ รวมใจไทยทั่วหล้า โครงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการผลิต 

บัณฑิตกับภาคส่วนต่างๆ 

เทศกาลโคราชศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 2560

50 ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี แก้วขวัญดวงใจไทยตามวิถีความพอเพียง โครงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการผลิต 

บัณฑิตกับภาคส่วนต่างๆ 

เทศกาลโคราชศิลปะและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 2560

51 นายมนัส  ใจมะสิทธิ์,

ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี

ดร.สรชัย  ค�าแสน

วัสดุประกอบจากดินทนไฟและผงถ่านด�าในแบตเตอรี่อัลคาไลน์ใช้แล้ว การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 9

52 ดร.อทิติ วลัญช์เพียร การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วมใน

สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ

วารสารวิชาการสถาบันการ

พลศึกษา

ตารางที่ 1 ตารางสการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
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แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

(บาท)

โครงการบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัย

พะเยา

โครงการการอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 100,000.00   

โครงการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้าย

ฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบสายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า

ใน จ.พะเยา ครั้งที่ 5

ดร.กัลยา  จ�าปาทอง 100,000.00     

โครงการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการร�ากระบองสุขกายสุขใจ ภูมิปัญญากีฬาไทย ดร.ก.ระวีวุฒิ  ระงับเหตุ  50,000.00      

โครงการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 35,000.00       

งบประมาณรายได้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว 

(โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)

ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ 170,000.00      

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบทนทานของระบบเลอแบบเป็นกลาง

กับตัวหน่วงที่แปรผัน

ตามเวลา

ดร.วาจารี  วีระ 25,000.00

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

รูปแบบการปลดปล่อยอนุภาคเชิงมุมอะซิมุทในปฏิกิริยาการชนของ

ไอออนหนักด้วย    แบบจ�าลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล

นายพชรธัช ไชยมงคล 30,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดย่อย ที่แยกได้สาร

สกัดจากกล้วยตีบ

ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 40,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบโลหะออกไซด์

ผสมTiO2•ZnO•CeO2 – Polyaniline ที่มีโครงสร้างในระดับนาโน

เมตร

ดร.อารักษ์  กลิ่นบ�ารุง 110,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน วิธีการท�าซ�้าแบบภาพฉายส�าหรับการประมาณค่าจุดตรึงร่วมใน

ปริภูมิบานาคและจุดตรึงของการวางนัยทั่วไปแบบหดตัวในปริภูมิ

เมตริกด้วยกราฟ

ผศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 117,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน การศึกษาปฏิกิริยาการผลิตกรดอะคริลิกจากกรดแลคติกโดยใช้ตัว

เร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ NaY ที่ปรับปรุงรูพรุนด้วยไอออนโลหะทรานสิ

ชัน

ผศ.ดร.ณัชชา  อินทร์จันทร์ 240,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน วิธีการประมาณค่าส�าหรับการแก้ปัญหาปัญหาสมดุลและปัญหา

อสมการแปรผันและการประยุกต์

ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก 75,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อสกัดแคปไซซินอยด์และแคโร

ทีนอยด์จากพริก

ดร.ณัฐพร  พุทธวงศ์ 230,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2558 (หน่วย : บาท)



22
รายงานประจ�าปี 2560 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณแผ่นดิน ประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสียในระบบตะกอนเร่ง กรณีศึกษา 

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 190,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน การเพิ่มประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตด้วยแบคทีเรียที่ถูกชักน�า

ด้วยเทคนิคพลาสมาเพื่องานด้านเกษตรอินทรีย์

ดร.สุกัญญา  สืบแสน 285,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรสและต้านแบคทีเรีย

จากใบของต้นประกายแสด

ผศ.ดร.สาโรจน์  จีนประชา 260,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาการใช้ประโยชน์

จากปิ้งขาวพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพัฒนา

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อสุขภาพและ

ความงาม 

ดร.กัลยา  จ�าปาทอง 997,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน การใช้ประโยชน์จากปัจจัยทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม

และฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักหวานป่า 

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 724,500.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมการวิเคราะห์สมรรถนะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ดร. ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ 30,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

พลังงานมืดในแบบจ�าลองแก๊ซแซปลีจินแบบกฏก�าลัง ดร.พงศพัศ  แรงดี  30,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การเตรียมและการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์

อัลลอยด์บนแกรฟีนเจือไนโตรเจนส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลก

เปลี่ยนโปรตอน

ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์  30,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ 3,4-ไดไฮโดรไพริมิดิโนนและอนุพันธ์โดยใช้เอนไซม์

แคนดิคา แอนทาร์คติกา ไลเปส บี เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพแบบ

เคมีสะอาด และการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง

ดร.สรชัย  ค�าแสน 30,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์และการทดสอบสมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน�ากลุ่ม

โลหะชาล์โคจีไนด์โครงสร้างนาโนด้วยวิธีทางเคมี

นางสาวเอกสุรีย์  ศักดิ์ศรชัย 30,000.00

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

วิธีการประมาณค่าส�าหรับการแก้ปัญหาความเป็นไปได้แบบแยก

ส่วนและการประยุกต์                          

นายณัฐวุฒิ  พลอาสา 30,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของกระดาษเปลือกข้าวโพดส�าหรับ

การใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร

ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การคัดเลือกแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมจากดินบริเวณรากพืช ดร.สุกัญญา  สืบแสน  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกุหลาบหิน โดยเทคนิค อาร์เอพีดี  รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ 10,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2558 (หน่วย : บาท) (ต่อ)
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แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สกว.-มพ. โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการเป็นสินค้าอัติลักษณ์ของจังหวัด

พะเยาเพื่อสานพลังท้องถิ่นโดยเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผศ.ดร.อนุรักษ์ 

ประสาทเขตร์การ

930,200.00 

สกว.-มพ. การปรับปรุงคุณสมบัติกระดาษาจากเปลือกข้าวโพดเพื่อบรรจุภัณฑ์ ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์ 91,000.00 

โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาเชิงพื้นที่ (มพ.-

สกว.)

โครงการวิทยาศาสตร์วิจัยและข้าวอินทรีย์วิถีจุน รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์ 400,000.00 

ส�านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การ

มหาชน)

คอมโพสิทสะอาดจากแกรฟีน เส้นใยธรรมชาติและพลาสติกชีวภาพ

ส�าหรับอุตสาห¬กรรมยานยนต์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า

ผศ.ดร.วิศณุสรรค์ 

ชาติอารยะวดี

450,000.00 

ทุน ทปอ. ฟาร์มเพื่อนบ้าน ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ 520,000.00 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท�างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่

การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอใหม่และการออกแบบตัวควบคุม

ส�าหรับเสถียรภาพเลขชี้ก�าลังแบบทนทานของระบบพลวัตไม่เชิงเส้น

ที่มีตัวหน่วงชนิดเป็นกลางและที่แปรผันตามเวลาแบบผสมและการ

ประยุกต์

ดร.วาจารี วีระ 588,400.00 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท�างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่

วิธีการข้างหน้า-ข้างหลังแบบปรับปรุงส�าหรับแก้ปัญหาค่าสมดุลแยก

ส่วนและปัญหาการค่าศูนย์

ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก 600,000.00 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท�างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่

หัวตรวจจับก๊าซที่อุณหภูมิห้องที่มีฐานเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า

แบบอินทรีย์

ดร.เอกสิทธิ์  วงศ์ราษฏร์ 600,000.00 

โครงการสนับสนุนทุน

นักวิจัยใหม่ (วท.)

การสกัด การแยก และการหาโครงสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

จากใบต้นตองแตก

ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 250,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2558 (หน่วย : บาท) (ต่อ)
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ด้านการบริการวิชาการ

 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกด้านการบริการวิชาการตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้ม

แข็งของชุมชน การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญ

โดยมีการก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยใช้ระเบียบการให้บริการวิชาการและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ทุกคณะถือ

ปฏิบัติ คือโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” ซึ่งคณะรับผิดชอบที่อ�าเภอจุน (โครงการข้าวอินทรีย์) และอ�าเภอเชียงค�า (โครงการ

สีย้อม) ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับการคัดเลือกจากคณะ เข้าสู่โครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ทั้งนี้โครงการสีย้อมเป็นโครงการที่มี

การพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ปี 2554 หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก เป็นหมูบ้านที่น�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย ในปี 

2557 และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง (หมู่บ้านลูกข่าย) ในปี 2558 จ�านวน 3 หมู่บ้านคือ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านสันปู่เลย 

กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก กลุ่มทอผ้าบ้านธาตุภูซาง และมีการเพิ่มหมูบ้านลูกข่ายในปี 2559 อีก 3 หมู่บ้านคือ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่ง

มอก อ�าเภอเชียงม่วน กลุ่มทอผ้าต�าบลเวียง และกลุ่มทอผ้าบ้านสถาน 2 หมู่ 1  ในปี 2560 คณะมีงบประมาณรายได้ด้านบริการ

วิชาการ จ�านวนเงิน 120,000 บาท และมีงบประมาณแผ่นดินด้านบริการวิชาการ จ�านวนเงิน 600,000 บาท

 นอกจากนี้คณะ ยังมีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอีกหลายโครงการ 

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและบูรณาการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยเด็ก

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
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โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
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 ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างโครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และโครงการบริการวิชาการ ซึ่งภารกิจด้านนี้มีความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานราชการของจังหวัดพะเยา 

เป็นต้น ส�าหรับโครงการด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์มี 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพะเยา (โดย 

ดร.กัลยา จ�าปาทอง และคณะ) โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี ในปี 2560 คณะมีงบประมาณรายได้ด้านท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม จ�านวนเงิน 30,000 บาท และมีงบประมาณแผ่นดิน จ�านวนเงิน 150,000 บาท

โครงการไหว้ครู – ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
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โครงการท�าบุณคณะวิทยาศาสตร์สร้างขวัญก�าลังใจบุคลากร
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โครงการทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

โครงการสวัสดีปี๋ใหม่เมือง
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 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 การด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้น�าระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคณะฯ โดยสอดคล้องกับนโยบาย

และพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในงานประกันคุณภาพ ให้ทุกคณะมีผู้ประเมินระดับหลักสูตรและ

คณะ สนับสนุนให้คณะประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ได้อย่างเข้าใจเพื่อให้คณะมีการเสนอขอรับการประเมิน

หลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (Accreditation) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ภายในปี 2561 และในระดับคณะได้ตั้งค่าเป้าหมายคือ มี

แนวโน้มผลการด�าเนินการด�าเนินงานของระบบที่ดี ท�าให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด คณะจึงได้มีการด�าเนินการจัด

ท�าแผนพัฒนางานด้านคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารคณะ เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

และแนวทางการด�าเนินงาน ติดตาม ให้การด�าเนินงานประกันคุณภาพขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามเป้าที่

ก�าหนด และมีรองคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ก�ากับติดตาม ตามภารกิจตามตัวบ่งชี้ โดยได้น�าข้อเสนอแนะจากผล

การประเมิน มาใช้ในกาพัฒนาปรับปรุง ทั้งนี้คณะมีการประชุมคณะท�างานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร

และระดับคณะอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดยมีกระบวนการท�างานตามขั้น

ตอนที่บรรจุในปฏิทินการด�าเนินงานประกัน โดยมีผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินงานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังได้มีระบบ Application http://app.

up.ac.th/qadb ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและเพื่อ

รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะได้น�าข้อเสนอแนะน�ามาวิเคราะห์โดยมีการตั้งเป้าหมายของการด�าเนินการแต่ละพันธกิจ 

การปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โดยเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีโครงการที่เพิ่มความเข้าใจการด�าเนินงานตามแนวทาง CUPT QA จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจาก 

ทปอ. ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ผู้บริหาร ได้ให้หลักสูตรก�าหนดเป้าหมายของแต่พันธกิจอย่างชัดเจน ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะและปริญญาโทอีก

หนึ่งหลักสูตร รับประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของการด�าเนิน

งานหลักสูตรเพื่อเกิดการพัฒนา
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 ความภาคภูมิใจ

นิสิตที่ได้รับรางวัล การน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 
ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

นางสาวบุหงา อุตสาหพรมมินทร์

 นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัย

ดีเด่น รูปแบบโปสเตอร์ ประเภทดีเด่น เรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์

ออกไซด์ด้วยเทคนิคกระแสไฟฟ้าความร้อน”

นายชัยชนะ จันทร์เนตร 

 นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดี

เด่น รูปแบบโปสเตอร์  ประเภทรางวัลดีมาก เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงค่าความจุ

ไฟฟ้าของหัวตรวจจับก๊าซซิงค์ ออกไซด์ต่อก๊าซเอทานอลและอะซิโตน”

นางสาวอมรรัตน์ เชื้อเจ็ดตน 

 นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดี

เด่น รูปแบบโปสเตอร์  ประเภทรางวัลดีมากเรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอินทรีย์โดยการเติมอนุภาคนาโนโลหะลงในโครงสร้าง

ชั้นต่างๆ”



32
รายงานประจ�าปี 2560 

 ความภาคภูมิใจ

 วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 นายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า (แถว

นั่งคนแรกด้านขาวมือ) นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกจาก

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรวิจัยนิวเคลียร์

แห่งยุโรป หรือเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research; 

CERN) ให้เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคระดับอาเซียน

ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “1st SLRI-CERN ASEAN Accelerator School 2017: 

Introduction to Accelerator Physics” ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

 วันที่ 8 ก.ค. 2560 นายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับ

รางวัลสนับสนุนสร้างผลงานต้นแบบงาน StartUP Thailand league ผลงาน

ชื่อ”เครื่องตรวจวัดการคลอดของแม่กระเบนสวยงาม” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพฯ จ�านวน 1 ทีม

 

 วันที่ 27 ก.ค. 2560 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้

ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลสนับสนุนสร้างผลงานต้นแบบ StartUP Thai-

land league ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่ จ�านวน 3 ทีม ดังนี้

 1.นายพิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต และ นายศราวุฒ ค�าปัญญา  

    ผลงานชื่อ “เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ”

 2.นายวุฒิชัย ลังกาพินธุ์ และนายสฤษดิ์  จุลมุสิก

    ผลงานชื่อ “เครื่องน�าการกดนวดหัวใจช่วยฟื้นคืนชีพ”

 3.นายวชิราวิทย์  สีเสน นางสาวศิริลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ 

    และนางสาวศุภรัตน์  มีสุข 

    ผลงานชื่อ “เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการท�างานของกล้ามเนื้อ”
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นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร

 ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ ประเภทดี เมื่อระหว่าง

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ

 ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทสายวิชาการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี

อาจารย์พัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา

 ได้รับเหรียญเงิน ทุ่มน�้าหนัก รุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง เหรียญเงิน ขว้างจักร รุ่น

อายุ 30-34 ปี หญิง เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี เหรียญ

ทองแดง เปตองหญิงคู่ ในงานกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 

36 “พะเยาเกมส์”
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 1. รองศาตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์    ที่ปรึกษา

 2. ดร.กัลยา  จ�าปาทอง      ประธานกรรมการ

 3. ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู      กรรมการ

 4. ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์      กรรมการ

 5. ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ      กรรมการ

 6. ดร.สรชัย  ค�าแสน      กรรมการ

 7. ดร.รัตติยา  ณ อุบล      กรรมการ

 8. ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์     กรรมการ

 9. ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์     กรรมการ

 10. ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ      กรรมการ

 11. ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขิต           กรรมการ

 12. ดร.อารักษ์ กลิ่นบ�ารุง           กรรมการ

 13. ผศ.มณินทร รักษ์บ�ารุง           กรรมการ

 14. นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม           เลขานุการ

 15. นางภัทรภรณ์  ผลดี              ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะผู้จัดท�า




