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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 ได้

มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

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

พะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”  

 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น 

 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับการจัดตั้งเป็น  “มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 และเจตนารมณ์ของประชาชนในสาขาเหนือ

ตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ ด�าเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน 

คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

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. 2561)

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

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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วัฒนธรรมองค์กรคณะวิทยาศาสตร์

Sci. Green Office

 

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



รายงานประจำ ปี 2561 

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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ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

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

ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และกิจการพิเศษ
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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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ทรัพยากรเกื้อหนุนการวิจัย 
 

 คณะวิทยาศาสตร์มีข้อจ�ากัดในด้านห้องวิจัยและครุภัณฑ์ในการท�าวิจัย แต่อย่างไรก็ตามคณะยังมีความร่วมมือกับหน่วย

งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้เครื่องมือในการท�าวิจัย และเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต อาจารย์ ความร่วมมือ

ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยเช่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น์

ห้องปฏิบัติการวิจัย
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 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายวิชาการ 110 คน และสายสนับสนุน 37 คน 

แยกเป็นนักวิทยาศาสตร์  26  คน และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 11 คน

 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (หน่วย:คน)

ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561
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ภาพที่ 2 จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ แยกตามคุณวุฒิ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (หน่วย:คน)

ภาพที่ 3 จ�านวนพนักงานสายสนับสนุน และนักวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (หน่วย:คน)

ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561

ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561
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 งบประมาณประจ�าปี 2561

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 17,603,749 

บาท เพื่อใช้ในการด�าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก

ภาพที่ 4 งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (หน่วย:บาท)
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หลักสูตรและบริการที่ส�าคัญ

 คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐาน

ให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 ปีการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตร์ท�าการเรียนการสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร ปริญญาตรี 7 หลักสูตรท�าการจัดการ

เรียนการสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  ระดับ

ปริญญาโท จ�านวน 2 หลักสูตร  และ ระดับปริญญาเอก จ�านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีประกอบด้วยหลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร ได้แก่ 

 1)  หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

 2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 

 3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา)

 4)  หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)  

 5)  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

 6)  หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)

 7)  หลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรมมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) 

 การจัดการหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างการศึกษาบัณฑิต(สาขาการศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต จ�านวน 5 คู่  ได้แก่ 

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

 2)  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) กับ กศ.บ

 3)  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) กับ กศ.บ

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

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

 การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท กับวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 2 คู่ ได้แก่ 

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

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

  

 ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่

 1)  วท.ม. (คณิตศาสตร์)

 2)  วท.ม. (ชีววิทยา)  

 ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

 ด้านการเรียนการสอน
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จ�านวนนิสิตประจ�าปีการศึกษา 2561
ภาพที่ 6 จ�านวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ แยกตามหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2561 (หน่วย:คน)

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี 2 ปริญญา
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ปริญญาตรีควบโท

ปริญญาโท
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 กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ร่วมกับวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด�าเนินโครงการ โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ร่วมกับวิทยาศาสตร์อาสา

พัฒนาชุมชน โดยได้น�าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด�าเนินกิจกรรม”ศิษย์วิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน” โดยได้ด�าเนินกิจกรรม

พัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน ห้องน�้า สนามเด็กเล่น และกิจกรรมนันทนาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้าน

แม่งาวใต้ ต�าบลบ้านร้อง อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง
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 ด้านการวิจัย

 ได้ด�าเนินการด้านวิจัยอย่างเต็มที่ ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัย 

และนวัตกรรม คณะให้ความส�าคัญ สนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยใช้ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ

ในการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิจัยทุกมิติ ทั้งในด้านข้อมูลแหล่งทุน การกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อการ

สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยในคณะ 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ประชุม

1 ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ การวิเคราะห์การวัดทางสัณฐานมาตรฐานและเรขาคณิตของปีกเพื่อ

การระบุชนิดชันโรงไทย

วารสารวิจัยและส่งเสริม

วิชาการเกษตร

2 ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของชันโรงที่ออกเก็บเกสรและเก็บยาง

ไม้ในสกุล Homotrigona, Tetrigona และ Tetragonula

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

3 ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน,

ผศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล

Comparison of gut morphology and distribution of tre-

halase activity in the gut of wood-feeding and fungus-

growing termites (Isoptera: Termitidae)

European Journal of Ento-

mology

4 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว์ -

5 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล First Chromosome Characterization of the Indian Giant Fly-

ing Squirrel (Petaurista philippensis) and Lesser Giant Flying 

Squirrel (Petaurista elegans)

CYTOLOGIA

6 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล Karyological Study of Tusker and Tuskless Male Asian 

Elephant (Elephas maximus) by Conventional, GTG-, and 

Ag-NOR Banding Techniques

CYTOLOGIA

7 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล

ผศ.ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร

การจัดท�าข้อมูลพืชพรรณและการระบุข้อมูลพืชในมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยใช้เทคโนโลยี QR code

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

8 ดร.สุกัญญา  สืบแสน

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

Expression Analysis of Rice Polygalacturonase cDNA Re-

sponding to Brown Planthopper [Nilaparvata lugens(Stål)]

Genomics and Genetics

9 รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -

10 ดร.สุกัญญา  สืบแสน การคัดแยกและจ�าแนกชนิดของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมจากดิน

บริเวณรากพืช

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

11 รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย Comparison and Characterization of Purified Cellulase and 

Xylanase from Bacillus amyloliquefaciens  CX1 and Bacil-

lus subtilis B4

Chiang Mai J. Sci.

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

12 ผศ.ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย

แบบลัดขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วารสารโลหิตวิทยาและ

เวชศาสตร์บริการโลหิต 

13 ผศ.ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์ Fast-track strategy for the prevention of Hb Bart’s hydrops 

fetalis syndrome

Thalassemia Reports

14 ผศ.ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์ The shortcut strategy for beta thalassemia prevention Hematology Reports 

15 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ การส�ารวจหนอนพยาธิในปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) และปลา

สลาด (Notopterus notopterus) จากกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

16 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม QM/MM Modeling of the Hydrolysis and Transfructosylation 

Reactions of Fructosyltransferase from Aspergillus japonicas, 

An Enzyme That Produces Prebiotic Fructooligosaccharide

Journal of Molecular 

Graphics and Model-

ling 

17 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม QM/MM Simulations Identify the Ring-Opening Mechanism of 

Creatininase

Biochemistry 

18 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม Theoretical study of the arabinan hydrolysis by an inverting 

GH43 arabinanase

Journal Molecular 

Simulation

19 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม The Use of Aluminum Trialkoxide for Synthesis of Poly(ε-

Caprolactone) and Poly(ε-Valerolactone): A Comparative 

Study

Songklanakarin Journal 

of Science and Tech-

nology

20 ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม Data characterizing the energetics of enzyme-catalyzed 

hydrolysis and transglycosylation reactions by DFT cluster 

model calculations

Data in Brief

21 อ.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย, 

ผศ.จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์

The Photocatalytic Application of Semiconductor Stibnite 

Nanostructure Synthesized via a Simple Microwave-Assisted 

Approach in Propylene Glycol for Degradation of Dye Pollut-

ants and its Optical Property

Nanoscale Research 

Letters

22 อ.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย, 

ผศ.จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์

Simple wet-chemical synthesis of superparamagnetic CTAB-

modified magnetite nanoparticles using as adsorbents for 

anionic dye Congo red removal

Materials Letters 

23 อ.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย, 

ผศ.จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์

Simple wet chemical synthesis of surfactant-free silver

antimony sulphide (AgSbS2) flower-like nanostructures

Chalcogenide Letters

24 อ.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย, 

ผศ.จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์

Its Optical Property and Characterization of Silver Antimony Sulfide Na-

nostructured Clusters Synthesized Using a Facile Wet Chemical Route

International Conference 

on Nanostructures, 

Nanometerials and Nano-

engineering 2017

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

25 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestro-

gens in Curcuma comosa Rhizomes and Selected Herbal 

Medicinal Products by HPLC-DAD

Chemical and Pharma-

ceutical Bulletin

26 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ Cyperenoic acid suppresses osteoclast differentiation and 

delays bone loss in a senile osteoporosis mouse model 

by inhibiting non-canonical NF-εB pathway

Scientific Reports

27 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ 2′,4-Dihydroxy-3′,4′,6′-trimethoxychalcone from Chromo-

laena odorata possesses anti-inflammatory effects via 

inhibition of NF-εB and p38 MAPK in lipopolysaccharide 

-activated RAW 264.7 macrophages

Immunopharmacology 

and Immunotoxicology

28 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ Cytotoxic alkaloids against human colon adenocarcinoma 

cell line (HT-29) from the seed embryos of Nelumbo 

nucifera

Medicinal Chemistry 

Research

29 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon 

reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stim-

ula ted murine macrophages and inflammatoryliver injury 

in mice 

Biomedicine & Pharma-

cotherapy

30 ผศ.ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ และ

ดร.รักสกุล  แก่นเรณู

Larvicidal efficacy of crude and fractionated extracts of 

Dracaena loureiri Gagnep against Aedes aegypti, Aedes al-

bopictus, Culex quinquefasciatus, and Anopheles minimus 

mosquito vectors

Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine 

31 ผศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี Fabrication of poly(lactic acid)/graphene oxide/stearic acid 

composites with improved tensile strength

Polymer Composites 

32 ผศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี การย้อมเส้นใยฝ้ายจากขมิ้น โดยมียางกล้วยน�้าว้าเป็นมอร์แดนท์ วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

33 ผศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี The role of stearic acid for silver nanoparticle formation 

on graphene and its composite with poly(lactic acid)

Polymer Bulletin

34 ผศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี เคมีคอลลอยด์เบื้องต้น -

35 ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดงในตัวอย่างดินโดยเทคนิค

เฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

36 ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแกลลิกและคาเฟอีนในชาเมี่ยง

โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

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

37 ดร.รัติยา  ณ อุบล การหาปริมาณแร่ธาตุส�าคัญและโลหะที่ตกค้างในข้าวขาวและข้าวสี

อินทรีย์โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

38 ดร.รัติยา  ณ อุบล การตรวจสอบสมรรถนะวิเคราะห์และการหาปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์โกโก้โดยเทคนิคมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

39 ดร.บุณฑริกา  เทพสุคนธ์ การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลและเชิงแสงของฟิล์มผสมพอลิ(แอล-แลค

ไทด์)/พอลิ(บิวทิลีน อดิเพท-โค-เทอเรฟทาเลท) ด้วยพอลิ(เอสเทอร์ อดิ

เพท) (พาราเพล็กจี40) โดยวิธีหล่อแบบสารละลาย

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

40 นายธิติ  เกตุค�า Some properties of distributive addition of ε-AG-rings วารสารวิชาการ มทร.

สุวรรณภูมิ

41 นายธิติ  เกตุค�า ON 0-MINIMAL (m, n)-IDEAL IN AN LA-SEMIGROUP Korean Journal of 

Mathematics 

42 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Convergence theorems for finding the split common null 

point in Banach spaces

Applied General Topol-

ogy 

43 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก, On solving proximal split feasibility problems and applications Annals of Functional 

Analysis 

44 ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ Iterative methods with perturbations for the sum of two ac-

cretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces

Revista de la Real 

Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas 

y Naturales. Serie A. 

Matemáticas 

45 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Iterative methods for solving quasi -variational inclusion and 

fixed point problem in q-uniformly smooth Banach spaces

Numerical Algorithms 

46 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก A strong convergence result involving an inertial forward–

backward algorithm for monotone inclusions

Journal of Fixed Point 

Theory and Applica-

tions 

47 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Strong convergence of a self-adaptive Journal of Fixed Point 

Theory

48 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก A New Two-Step Iteration Process for Nonexpansive Mappings 

in Cat($\kappa$) Spaces

Dynamics of Con-

tinuous, Discrete and 

Impulsive Systems 

Series A: Mathematical 

Analysis

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

49 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Iteration process for solving a fixed point problem of nonex-

pansive mappings in Banach spaces

Afrika Matematika 

50 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Modified Proximal Point Algorithms for Solving Constrained 

Minimization and Fixed Point Problems in Complete CAT(0) 

Spaces

Mediterranean Journal 

of Mathematics  

51 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Nonlinear iterative methods for solving the split common null 

point problem in Banach spaces

Journal Optimization 

Methods and Software 

52 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก Relaxed CQ algorithms involving the inertial technique for 

multiple-sets split feasibility problems

Revista de la Real 

Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas 

y Naturales. Serie A. 

Matemáticas  

53 รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก A New CQ Algorithm for Solving Split Feasibility Problems in 

Hilbert Spaces

Bulletin of the Ma-

laysian Mathematical 

Sciences Society  

54 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ช่อล�าเจียก

An inertial forward–backward splitting method for solving 

inclusion problems in Hilbert spaces

Journal of Fixed Point 

Theory and Applica-

tions  

55 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก Mixed variational inequalities with various error bounds for 

random fuzzy mappings

Journal of Intelligent & 

Fuzzy Systems 

56 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก The modified e xtragradient m ethod f or nonexpansive multi-

valued mappings and variational inequality problems

Journal of Information-

al and Mathematical 

Sciences 

57 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก Weak and strong convergence theorems for the modified Ishi-

kawa iteration for two hybrid multivalued mappings in Hilbert 

spaces

Commun. Korean 

Math. Soc. 

58 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก Shrink projection methods involving inertial forward-backward splitting 

methods for inclusion problems
Revista de la Real 

Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas 

y Naturales. Serie A. 

Matemáticas 

59 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก 

นายณัฐวุฒิ  พลอาสา

A modified inertial shrinking projection method for solving 

inclusion problems and quasi-nonexpansive multivalued map-

pings

Computational and Ap-

plied Mathematics 

ตารางที่ 1 ตารางสการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
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60 ผศ.ดร.วัชรภรณ์  ช่อล�าเจียก A modified S-iteration process for G-nonexpansive mappings 

in Banach spaces with graphs

Numer Algor

61 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ A new branch of the logical algebra: UP-algebras Journal of Algebra and 

Related Topics 

62 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Characterizations of ordered semigroups by the properties of 

their ordered (m, n) quasi-ideals

Palestine Journal of 

Mathematics 

63 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Level subsets of a hesitant fuzzy set on UP-algebras Annals of Fuzzy Math-

ematics and Informat-

ics 

64 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Fuzzy Translations of A Fuzzy Set in UP-Algebras Journal of the Indo-

nesian Mathematical 

Society 

65 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Q-fuzzy sets in UP-algebras Songklanakarin Journal 

of Science and Tech-

nology 

66 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Introducing partial transformation UP-algebras European Journal 

of Pure and Applied 

Mathematics 

67 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Hesitant fuzzy sets on UP-algebras Konuralp Journal of 

Mathematics 

68 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ ความสวยงามวางนัยทั่วไป: การค�านวณหาค่าของผลการยกก�าลังใด ๆ 

ของจ�านวนสองหลัก

วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

69 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ UP-algebras: the beginning -

70 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ Q-fuzzy sets in UP-algebras Songklanakarin Journal 

of Science and Tech-

nology 

71 ผศ.ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ On anti Q-fuzzy UP-ideals and anti Q-fuzzy UP-subalgebras of 

UP-algebras

Journal of Information 

and Optimization Sci-

ences 

72 ดร.วาจารี  วีระ Hybrid Adaptive Pinning Control for Function Projective Syn-

chronization of Delayed Neural Networks with Mixed Uncer-

tain Couplings

Complexity 

ตารางที่ 1 ตารางสการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
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73 ดร.วาจารี  วีระ Guaranteed cost control of exponential function projective 

synchronization of delayed complex dynamical networks with 

hybrid uncertainties asymmetric coupling delays

Journal of Nonlinear 

Sciences and Applica-

tions 

74 ผศ.ดร.กมลรัตน์ แนมมณี Strong Convergence for ANI Mappings Thai Journal of Math-

ematics 

75 ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฏร์ Rapid synthesis of Au, Ag and Cu nanoparticles by DC arc-

discharge for efficiency enhancement in polymer solar cells

Journal Materials Re-

search Innovations

76 นายพชรธัช  ไชยมงคล การไหลเชิงตรงของอนุภาคโปรตอนในปฏิกิริยาการชนของไอ ออน

หนัก(197Au+197Au)ที่ระดับพลังงานในการเข้าชน 0.09 A GeVโดยการ

เลือกใช้แบบจ�าลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

77 ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี

นายมนัส  ใจมะสิทธิ์

ดร.สรชัย  ค�าแสน

การสังเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแคลเซียมออกไซด์จาก

เปลือกหอยตลับ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10 

78 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขต

ร์การ

Local structure, electrical and magnetic properties of Fe-

doped Sr2(Ni,Mo)O6 double perovskite

Ceramics International 

79 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขต

ร์การ

Physical and piezoelectric properties of ceramics in the 

(K0.5Na0.5)NbO3–Bi(Zn0.5Ti0.5)O3–PbTiO3 system

Materials today: pro-

ceedings

80 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขต

ร์การ

Comparison of Sizes, Morphologies and Optical Properties of 

NiO Nanostructures Synthesized Using Acetate and Nitrate 

Anions from Nickel Salts via Hydrothermal Method

Chiang Mai Journal of 

Science 

81 ผศ.ดร.อารักษ์  กลิ่นบ�ารุง Synthesis, Characterization and Optical Properties of BaMoO4 

Synthesized by Microwave Induced Plasma Method

Russian Journal of Inor-

ganic Chemistry 

82 ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขิต A New Mixture Lomax Distribution and Its Application Suan Sunandha Sci-

ence and Technology 

Journal

83 ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ การวิเคราะห์สมรรถนะการรุกในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

84 ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ

ดร.อทิติ วลัญช์เพียร

A New Two-Step Iteration Process for Nonexpansive Mappings 

in Cat($\kappa$) Spaces

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

85 ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และการฝึกด้วยน�้าหนัก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ

ขาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

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

86 ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ

ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ

แรงจูงใจของนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

87 ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ แรงจูงใจในการออกก�าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

88 ผศ.มณินทร รักษ์บ�ารุง

นายปรัชญา  วังตระกูล

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

89 ผศ.มณินทร รักษ์บ�ารุง

ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ

การจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

90 ผศ.มณินทร รักษ์บ�ารุง

ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ

ดร.อทิติ วลัญช์เพียร

ระดับความหนักของการออกก�าลังกายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนในร่างกาย

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้ง

ที่ 10

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

(บาท)

โครงการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้าย

ฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบสายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า

ใน จ.พะเยา ครั้งที่ 6

ดร.กัลยา    จ�าปาทอง 100,000.00   

งบประมาณรายได้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุนสู่ตลาด

ออนไลน์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4)

ดร.นิยม  โฮ่งสิทธิ์ 170,000.00     

โครงการวิจัย Unit of 

Excellence (ม.พะเยา)

โครงการเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีส�าหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้

ขอบเขต

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขต

ร์การ

 314,400.00      

โครงการวิจัย Unit of 

Excellence (ม.พะเยา)

โครงการหน่วยความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 500,000.00       

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการกลุ่มวิจัยด้านทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ ผศ.ดร.ด�ารงศักดิ์ แย้มบาง

หวาย

50,000.00      

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

รงคเลขแบบลิสต์กับการให้สีโททอลแบบเนเบอร์ซัมดิสทิงกวิชิงของ

กราฟเชิงระนาบซึ่งทุกๆ 4 วัฎจักรไม่ประชิดกับ 3 วัฎจักร 

ดร.พัชรพรรณ จ�านงนิจ 30,000.00

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การหาปริมาณแอลกอฮอล์ในน�้าหมักชีวภาพโดยเทคนิคแก๊สโครมา

โทกราฟี

ดร.รัติยา  ณ อุบล  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การหาปริมาณของเบต้าแคโรทีนในข้าว ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การหาโลหะหนักในดินและข้าวบนตัวอย่างดินและข้าวอินทรีย์ ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การหาปริมาณโลหะหนักในชาเมี่ยง ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์สารประกอบ 3,4-ไดไฮโดรไพริมิดิโนนและอนุพันธ์

โดยใช้ซิลิกาที่ดัดแปลงโครงสร้างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ดร.สรชัย ค�าแสน  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์สารประกอบ 3,4-ไดไฮโดรไพริมิดิโนนและอนุพันธ์

โดยใช้ซิลิกาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ดร.สรชัย ค�าแสน  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

ฟิล์มไล่แมลงศัตรูพืชที่สลายตัวได้ทางชีวภาพส�าหรับการควบคุมการ

ปลดปล่อยน�้ามันสะเดา 

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ จลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ใน

การก�าจัดเมทิลีนบลูและเมทิลออเรจน์ในน�้าด้วยอัลจิเนตบีด

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

ผลของฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญของพลูคาว(คาวทอง) รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  10,000.00 

งบประมาณรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ซ้อโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  10,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2561 (หน่วย : บาท)
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แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการแก้ปัญหาสมดุลแยกส่วนและการปัญหาจุดตรึงของการ

ส่งหลายค่า และการประยุกต์

ดร.วัชรภรณ์    ช่อล�าเจียก  110,500.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากมะละกอ

ฝรั่ง

ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ  212,500.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการเตรียม การวิเคราะห์ และการปลดปล่อยยาเตตราไซ

คลีนจากเส้นใยนาโนของโคพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม พอลิ(แอล-

แลกไทด์)/พอลิ(แอปซิลอน-แคโพรแลกโทน) ส�าหรับการรักษาโรค

ปริทันต์อักเสบ

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์  238,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกล�้าโดยใช้ตัวอย่าง

ดีเอ็นเอของฟีตัสจากเลือดมารดาที่เสี่ยงมีบุตรเป็นเบตา-ธาลัสซีเมีย/

ฮีโมโกลบิน อี

ผส.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์  255,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการเปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยก่อนคลอดโดยวิธีอณูชีววิทยาใน

ห้องปฏิบัติการส�าหรับอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 (SEA deletion) กับวิธี 

droplet digital polymerase chain reaction (ddPCR)

ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์  255,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการผลของการฉายรังสี UV-C ต่อการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของมอดแป้ง (Tribolium cas-

taneum)

ผศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล  255,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการศึกษาทดลองและพัฒนาดิจิทอลไมโครฟลูอิดิกชนิด

แผ่นเดี่ยวโดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าต�่าในการขับเคลื่อน

ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย  212,500.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการการพัฒนาหัวตรวจจับก๊าซอะซิโตนจากลมหายใจในระดับ 

1 ppm เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน

ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์  255,000.00 

งบประมาณแผ่นดิน โครงการผลของวัสดุนาโนต่อการงอกของเมล็ดสารภี ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์  85,000.00 

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการ เครื่องนับยาอัตโนมัติ ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการเครื่อวน�าการกดนวดหัวใจช่วยฟื้นคืนชีพ ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการ เครื่อวตรวจวัดประสิทธิภาพการท�างานของกล้ามเนื้อ ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2561 (หน่วย : บาท) (ต่อ)
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แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

(บาท)

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการ เครื่องตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและการพลิกตัวของทารกแรกเกิด

ถึง 3 ปี

ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการ เครื่องตรวจวัดการคลอดของแม่กระเบนสวยงาม ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) Startup 

Thailand League

โครงการ เครื่องตรวจวัดสภาพน�้าส�าหรับฟาร์มปลา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนอุทยาน

วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค

และเครือข่าย(TESNet)

โครงการการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส�าหรับโรง

เรือนเพาะเห้ด

ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  200,000.00 

ทุนส�านักงาน

ปลัด กระทรวง

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี(Innovative 

Startup)

โครงการ Turn your pain point into prize ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงาน

ปลัด กระทรวง

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี(Innovative 

Startup)

โครงการ Put the right man on the right pain point ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ทุนส�านักงาน

ปลัด กระทรวง

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี(Innovative 

Startup)

โครงการ Internet of Things - Narrow band IOT ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  100,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2561 (หน่วย : บาท) (ต่อ)
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แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

(บาท)

ทุนส�านักงาน

ปลัด กระทรวง

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี(Innovative 

Startup)

โครงการ Workshop:Appcelerator Studio ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  90,000.00 

ทุน สกอ.ร่วม

กับกระทรวง

วิทยาศาสตร์(Talent 

Mobility)

โครงการการพัฒนาสมาร์ตโดมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปมะไฟ

จีนอบแห้งของ หจก.เพียงตะวัน น่าน

ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  394,000.00 

ทุนพัฒนานักวิจัย(เมธี

วิจัย)

การแก้ปัญหาค่าเหมาะสมแบบไม่ราบเรียบโดยการใช้เทคนิคเชิงจุด

และวิธีค่าเหมาะสม

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อล�าเจียก  1,485,000.00 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท�างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่

เงื่อนไขเพียงพอใหม่ส�าหรับเสถียรภาพจ�ากัดเวลาและการออกแบบ

ตัวสังเกตเต็มก�าลังส�าหรับระบบสลับตัวแปรมากที่ซับซ้อนที่มีตัว

หน่วงแปรผันตามเวลาและมีการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร

ดร.ธีรพงษ์    หล้าอินเชื้อ  598,800.00 

ส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ

องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนว

พระราชด�าริ “กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก ต�าบลบ้านมาง อ�าเภอ

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ดร.กัลยา     จ�าปาทอง  710,000.00 

ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การท�างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของไดเทอร์ปีนจากเหง้าของเปราะป่าเพื่อ

เป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์

ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ  600,000.00 

ทุนโปรแกรมสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม(iTAP)

การพัฒนาการผลิตสมุนไพรพลูคาว ด้วยการชักน�าให้สร้างสาร

ส�าคัญส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากพลูคาว บริษัท ซีเอ็มเอช 

เชียงใหม่โฮลดิ้ง จ�ากัด

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล  429,000.00 

ตารางที่ 2 ตารางจ�านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�า 

    ประจ�าปีการศึกษา 2561 (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



30
รายงานประจ�าปี 2561 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561
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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) โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 5 ปี ในปี 2561 และมีงบประมาณแผ่นดินด้านท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมจ�านวนเงิน 100,000 บาท

โครงการไหว้ครู 
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โครงการท�าบุณคณะวิทยาศาสตร์สร้างขวัญก�าลังใจบุคลากร
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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 10
ณ  สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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 ความภาคภูมิใจ

นิสิตที่ได้รับรางวัล การน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10
ณ  สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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 ความภาคภูมิใจ
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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.วาจารี วีระ      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




