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บทท่ี 1 โครงร่างองค์กร  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Organization Profile of School of Sciences, University of Phayao) 
 

P1. ลักษณะองค์กร 
ก.  สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 ▪  มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
ปีพ.ศ. 2538 ต่อมาในปี 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”  เนื่องจาก
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายโอกาส และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 ▪  ในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น ส านักวิชา วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้
มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากร  
 ▪  วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”   
 ▪ วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้ึน  
 ▪ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับการจัดตั้งเป็น  “มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยก
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มา 
 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้สู่
มาตรฐานสากล เพื่อน าประเทศไปสู่การแข่งขันแบบยั่งยืนในประชาคมโลก โดยด าเนินตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ปัญญาเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเอาองค์
ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในสาขาเหนือ
ตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน 
คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเช่ือมโยงกับแนวนโยบายต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ท่ีคาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 ส่วนงานย่อย  ดังนี ้
 1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 2.  สาขาวิชาสถิติ  
 3.  สาขาวิชาเคมี  
 4.  สาขาวิชาชีววิทยา  
 5.  สาขาวิชาฟิสิกส์  
 6.  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
 7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
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 8. ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  
 คณะมีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งหมด 110 คน ปฏิบัติงานจริง 95 คน ลาศึกษาต่อ 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน 37 คน 
แบ่งเป็นส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 11 คน นักวิทยาศาสตร์  26 คน ปฏิบัติงานจริง 25 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มีนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเดี่ยวรวม  575  คน นิสิตควบ 2 ปริญญาระหว่างการศึกษาบัณฑิต (สาขาการศึกษา) และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ 1,401 คน นิสิตตรีควบโท 46 คน นิสิตระดับปริญญาโท 8 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก 1 คน รวมทั้งหมด 2,031 
คน แสดงข้อมูลในตาราง OP1 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังพบว่า จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้ารับเพื่อให้จ านวนรับนิสิตเป็นไปตามเป้าหมาย คณะ
และหลักสูตรจึงได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1. จัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร เน้นโรงเรียนที่ให้ความสนใจสมัครในหลักสูตร
ของคณะจ านวนมากก่อนโดยพิจารณาจากสถิติก่อนหน้า 
 2.  จัดท าแผนการศึกษาตรีควบโทจากหลักสูตรที่มีอยู่ของคณะ ได้แก่หลักสูตรตรีชีววิทยาและโทชีววิทยา 
 3.  ปรับคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่จากที่ต้องเป็นนักกีฬาให้เหลือแค่มี
ความสนใจในกีฬา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาโมเดล) 
 4.  เน้นการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรจะเน้นให้ข้อมูลการได้งานท าหรืออาชีพท่ีสามารถท าได้หลังจบการศึกษา 
 5.  จัดอาจารย์สอน และท าวิจัยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้
นักเรียนสนใจเข้าศึกษาในคณะ 

 
ตาราง OP1 ข้อมูลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 รวมท้ังหมด 
ระดับปริญญาตรีทวิภาค ปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1 คณิตศาสตร ์ 13 24 27 12  3  79 
2 เคม ี 18 35 28 23 6 7  111 
3 ชีววิทยา 32 44 38 26   2 142 
4 ฟิสิกส ์ 5 13 10 3   1 32 
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 47 35 26 25 2   135 
6 สถิต ิ 3 6 9 7  1  26 
7 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 4 23 13 7 3   50 

รวมคณะวิทยาศาสตร์ 122 180 151 103 11 5 3 575 
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 

8 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 118 104 89 102  114 12   539 
9 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (เคมี) 41 42 48 29 34 4  1 199 
10 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ชีววิทยา) 76 77 64 73 87 8  2 387 
11 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ฟสิิกส์) 37 27 25 24 47    160 

12 
กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา) 

12 21 11 46 44 6 1 116 

รวมปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 284 271 237 249 326 30 4 1401 
ปริญญาตรีควบโท 

13 วท.บ. (เคมี) และ วท.ม (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

2 4 3 4  
 

3 1  17 
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ล าดับ คณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 รวมท้ังหมด 
14 วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.ม.(วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 
2 3 7 4 2 4 7  29 

รวมปริญญาตรีควบโท 4 7 10 8 2 7 8  46 
ปริญญาโท 

15 คณิตศาสตร์  4  -          4 
16 ชีววิทยา 3  1           4 

ปริญญาเอก 
17 ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 1       1 

รวมปริญญาเอก 1            1 
 
สถานที่ต้ัง :  19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000 
โทรศัพท:์ (054) 466 666 ต่อ 1713-15 โทรสาร: (054) 466 664 
เว็บไซต์ : www.science.up.ac.th 
 
1) หลักสูตรและบริการที่ส าคัญ 
 ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ มี สี่ด้าน ดังน้ี 
 ด้านการเรียนการสอน คณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬาพื้นฐานให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
 ปีการศึกษา 2560  คณะวิทยาศาสตร์ท าการเรียนการสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร ปริญญาตรี 7 หลักสูตรท าการจัดการเรียน
การสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาศา
สตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  ระดับปริญญาโท 
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  
 

http://www.science.up.ac.th/
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 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 
 
 หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตรที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรปรับปรุง 2555 (นิสิตปี 2 ขึ้นไป) 
ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรปรับปรุง 2560 (นิสิตปี 1) ซึ่งได้
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และทั้งสองหลักสูตรนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าหรับการบริหารและด าเนินงานในด้านการเรียนการสอนและด้านต่างๆ  
 ด้านงานวิจัย คณะได้ด าเนินการด้านวิจัยอย่างเต็มที่ ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม คณะให้ความส าคัญ สนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยใช้ การจัดการ
ความรู้ เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิจัยทุกมิติ ทั้งในด้านข้อมูลแหล่งทุน การกระตุ้นให้เกิดนักวิจัย
หน้าใหม่ เพื่อการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยในคณะ ในปีการศึกษา 2560 บุคลากรในคณะได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,422,300 บาท แบ่งเป็นจากแหล่งทุนภายใน จ านวน 
3,328,500  บาท และจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 4,093,800 บาท คิดเป็นต่อหัว 78,129 บาทต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติจ านวน 26 ผลงาน นานาชาติ จ านวน 49 ผลงาน รวมทั้งหนังสือ/ต ารา 4 เรื่อง รวมทั้งหมด 79 ผลงาน 
นอกจากนี้ปีการศึกษา 2560 คณะได้สนับสนุนงบประมาณรายได้คณะ ประเภทวิจัยสถาบัน ส าหรับบุลากรสายสนับสนุน จ านวน 
80,000 บาท(8 โครงการ) และมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 64,000 บาท(15 โครงการ) รวมเป็น 144,000 บาท  
 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกด้านการบริการวิชาการตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา 
คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ที่พึงให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและมีความเช่ียวชาญโดยมีการก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้ระเบียบการให้บริการวิชาการและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกคณะถือปฏิบัติ คือโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่ง
โมเดล” ซึ่งคณะรับผิดชอบที่อ าเภอจุน (โครงการข้าวอินทรีย์) และอ าเภอเชียงค า (โครงการสีย้อม) ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับการ
คัดเลือกจากคณะ เข้าสู่โครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ทั้งนี้โครงการสีย้อมเป็นโครงการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดตัง้แตป่ี 
2554 หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก เป็นหมูบ้านที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย ในปี 2557 และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคยีง 
(หมู่บ้านลูกข่าย) ในปี 2558 จ านวน 3 หมู่บ้านคือ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านสันปู่เลย กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก กลุ่มทอผ้าบ้านธาตุภูซาง 
และมีการเพิ่มหมูบ้านลูกข่ายในปี 2559 อีก 3 หมู่บ้านคือ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก อ าเภอเชียงม่วน กลุ่มทอผ้าต าบลเวียง และ
กลุ่มทอผ้าบ้านสถาน 2 หมู่ 1  ในปี 2560 คณะมีงบประมาณรายได้ด้านบริการวิชาการ จ านวนเงิน 120,000 บาท และมี
งบประมาณแผ่นดินด้านบริการวิชาการ จ านวนเงิน 600,000 บาท และในปี 2561 คณะมีงบประมาณรายได้ด้านบริการวิชาการ 
จ านวนเงิน 120,000 บาท และมีงบประมาณแผ่นดินด้านบริการวิชาการ จ านวนเงิน 600,000 บาท 
 นอกจากนี้คณะ ยังมีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอีกหลายโครงการ ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนและบูรณาการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยเด็ก 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการบริการวิชาการ ซึ่งภารกิจด้านนี้มีความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติตาม
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นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต หน่วยงานในพื้นที่ และ
หน่วยงานราชการของจังหวัดพะเยา เป็นต้น ส าหรับโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์มี 1 
โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้า
ทอแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพะเยา (โดย ดร.กัลยา จ าปาทอง และคณะ) โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 5 ปี ในปี 2561 
และมีงบประมาณแผ่นดินด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวนเงิน 100,000 บาท  
 ในปีการศึกษา 2560 คณะได้ก าหนดค่าเป้าหมายบริการหลักของวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2560  
 
ตาราง OP2 ค่าเป้าหมายบริการหลักของวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
นิสิต 
1. ร้อยละการได้งานท า  
1.1 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาโทท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
 

75 
100 

2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง 
2.1 ด้านความรู ้
2.2 ด้านทักษะ  
2.3 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  

 
4  
4  
4  

3. ผลงานของผู้เรยีน  
3.1 จ านวนผลงานของนิสิตปรญิญาตร ี
3.1.1. ตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ เช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบ poster oral proceeding 
บทความวิชาการ  
3.1.2 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ (ผลงานจะต้องผ่านการจัดแสดงในเวทีระดับชาติ) 
3.1.3 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร 
3.1.4 รางวัลตั้งแต่ระดับภูมภิาคขึน้ไป ที่มาจากการผลักดันของคณะ 
3.2 ร้อยละจ านวนผลงานบณัฑิตศึกษา 
3.2.1 ตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ/นานาชาติ เช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบ proceeding 
บทความวิชาการ  
3.2.2 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (ผลงานจะต้องผ่านการจัดแสดงในเวทีระดับชาติ) 
3.2.3 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร 
3.2.4 รางวัลระดับระดับชาติ/นานาชาติ ที่มาจากการผลักดันของคณะ 

 
30 ผลงาน 

(รวมทุกแผนการศึกษา) 
 
 
 

 
100 

 

อาจารย์ 
4. ผลงานของอาจารย์ - ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ เช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบ 
proceeding บทความวิชาการ  
4.1 ต ารา 
4.2 สิ่งประดิษฐ์/นวตักรรม (ผลงานจะต้องผ่านการจัดแสดงในเวทีระดับชาติ) 
4.3 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร 
4.4 รางวัลระดับระดับชาติ/นานาชาติ ที่มาจากการผลักดันของคณะ 

 
65 ผลงาน 

5. คุณวุฒิ ประกอบด้วย วุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  
5.1 จ านวนร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

 
75 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
5.2 จ านวนร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ที่ถึงก าหนดเวลาในการยื่นขอ) 30 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 
6. ร้อยละผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม งานวิจัยR2R  

 
20 

7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(ทุกภาคส่วน) 
7.1 ส านักงานคณะวิทยาศาสตร ์
7.2 นักวิทยาศาสตร ์

 
≥4.00 
≥4.00 

 
 และได้ก าหนดค่าเป้าหมายบริการหลักของพันธกิจทั้ง 4 ด้าน แสดงในตาราง OP3 
ตาราง OP3 ค่าเป้าหมายบริการหลักของพันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 
พันธกิจหลัก ค่าเป้าหมาย บริการหลัก กลไกการส่งมอบ 
ด้านการ
เรียนการ
สอน 
 

การผลิตบัณฑิต 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
1.1 ร้อยละอัตราการส าเร็จการศึกษาคือ 
ร้อยละ 60 
1.2 ร้อยละอัตราจ านวนนิสติที่ไมศ่ึกษา
ต่อในแต่ละปีการศึกษา (คิดเป็น
ภาพรวมนสิิตทุกช้ันปี)  
< 20 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
2.1 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี ทุกอาชีพ 70 
2.2 2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาโทท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี ทุกอาชีพ 50 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  4±0.5 ทั้ง 3
ด้าน 
1.ด้านความรู ้
2. ด้านทักษะ 
3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
1. จ านวนผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ของ
บัณฑิตปริญญาตรี 30 ผลงาน 
2. ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของผูเ้รยีน
ระดับบณัฑติปริญญาโท ร้อยละ100 

หลักสูตร  
กระบวนการหลัก ได้แก่ การรับนสิิต การ
ก ากับดูแล การให้ค าแนะแนวด้าน
การศึกษา การใช้ชีวิต การพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสู่การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต และการบริการการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการในด้านการเรยีนการ
สอน บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนา
สายงาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุ
คลการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการ
ด าเนินงานของคณะ และการสรา้งความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานตา่งๆทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
หลักสตูรของคณะมีการปรับเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
โดยหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วยหลักสตูรปริญญาตรจี านวน 
7 หลักสูตรปรญิญาโท 2 หลักสูตร 
นอกจากน้ียังมีการบรหิารจดัการหลักสตูร
ระหว่างการศึกษาบณัฑติ(สาขา
การศึกษา)และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 5 หลักสูตร สาขาคณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา และหลักสูตร
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 2 หลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา
เคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ควบคูว่ิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 

1. การจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
(บรรยายและ
ปฏิบัติการ) การจัดการ
เรียนการสอนนอกช้ัน
เรียน (การฝึก
ภาคสนาม การฝึกงาน 
การท าสหกิจศึกษา 
การค้นคว้าอิสระ/
ปัญหาพิเศษ/การท า
วิทยานิพนธ์ โดยมีรอง
คณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขาวิชาและ
ประธานบรหิาร
หลักสตูร ร่วมกันดูแล
ในการผลติบัณฑิตทั้ง
ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบณัฑติศึกษา 
โดยให้สอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง  
2. มีระบบการติดตาม
คุณภาพบณัฑิต
ประกอบด้วย อัตรา
การสอบผ่าน การ
ลาออก ระยะเวลา
เรียน การได้งานท า 
3. มีการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงาน
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พันธกิจหลัก ค่าเป้าหมาย บริการหลัก กลไกการส่งมอบ 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  
1. อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกร้อย
ละ 75 
2. อาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการร้อย
ละ 30  
C.7 การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 
ร้อยละหลักสูตรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ (จากคะแนนเตม็ 5) 
≥3.75 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณบดี (จากคะแนนเตม็ 5) ≥4.00 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารคณะ/สถาบัน   
1. ผลการประเมินตัวบ่งช้ีความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ≥90 
2. จ านวนครั้งการเข้าตรวจสอบ การเงิน 
1 ครั้ง 
3. จ านวนเรื่องของความเสี่ยงลดลง ≤ 3
เรื่องจาก 4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหาร
ความเสีย่ง 
4. แนวปฏิบัติที่ดีของแผนการจดัการ
ความรู้ จ านวน 2 เรื่อง 
5. ร้อยละความส าเร็จแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ≥90 
6. ร้อยละความส าเร็จของแผนพฒันา
ประกันคณุภาพการศึกษา  ≥90 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประกันคณุภาพของ
หลักสตูร 
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พันธกิจหลัก ค่าเป้าหมาย บริการหลัก กลไกการส่งมอบ 
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 
≥4.00 (จากคะแนนเต็ม 5) 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วิชาการ/ ผู้ใช้ผลงานวิจัย ≥4.00 (จาก
คะแนนเตม็ 5) 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของศิษย์เก่า 
≥4.00 (จากคะแนนเต็ม 5) 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลาการ
สายวิชาการ ≥4.00 (จากคะแนนเต็ม 5) 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลาการ
สายสนบัสนุน (ส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และนักวิทยา ศาสตร)์ 
≥4.00 (จากคะแนนเต็ม 5) 
S.3 Green University (เฉพาะ 
WS3, WS4)  
ร้อยละ 100 ของการปฏิบัตติามเกณฑ์ 
(UIGREEN)ที่คณะเลือกไว ้

 ด้านการวิจัย 
C.6  ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย จ านวน 65 ผลงาน 
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (บาท/คน) เฉพาะอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 80,000 บาท 
2. จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ จ านวน 2คน 
3. จ านวนกลุ่มวิจัย 4 กลุ่ม 
 

คณะวิทยาศาสตร์ใช้แนวทางการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย ตามระบบและ
กลไกของกองการบริหารงานวิจัยและ
ประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งก ากับดูแลโดยคณะกรรมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา  คณะ
วิทยาศาสตร์ได้ผลิตองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ผ่านโครงการวิจัย โดย
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผา่น
กระบวนการเรียนการสอน โดยคณะ
วิทยาศาสตร์สนับสนุนงานวิจัย และ
นวัตกรรมทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เพ่ือมุ่งเน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
และการแก้ปญัหาให้ชุมชนเพื่อผลกัดัน
ด้านงานวิจัยของคณะ มีการสนบัสนุนให้มี
การจัดตั้งหน่วยวิจัย (research unit) 3  
หน่วยคือ 1. หน่วยวิจัยความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์  
2. หน่วยวิจัย พัฒนาพลาสมาเพื่องานด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3. หน่วยวิจัยเซนเซอร ์

1.การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม 
2. การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ เช่น การ
จัดฝึกอบรมสมัมนา
และประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
3. เว็บไซต์ข้อมลู
ข่าวสารดา้นวิจัย 
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พันธกิจหลัก ค่าเป้าหมาย บริการหลัก กลไกการส่งมอบ 
 ด้านบริการวิชาการ 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน 
1.จ านวนเครือข่ายที่เกดิจากงานบริการ
วิชาการ จ านวน 1 เครือข่าย 
2. ผลการประเมินการบริการวิชาการ 
≥4.00 (จากคะแนนเต็ม 5) 

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งใน
ภารกิจหลักของคณะ ท่ีให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ใน
รูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและมีความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะผา่น 
โครงการดังนี ้
1. หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ได้แก ่
1.1 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี “หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อบ้าน
ทุ่งมอก”  
1.2 โครงการบริหารจัดการน้ า 
1.3 โครงการข้าวอินทรีย์ อ าเภอจนุ  
2. โครงการบริการวิชาการที่มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา ไดแ้ก่ 
2.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 
2.2 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 
2.3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
2.4 โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา 

1.การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ มุ่งเน้นการ
น าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต สู่การ
สร้างหมู่บา้นต้นแบบ 
ระดับแม่ข่าย 
2.การขยายผลไปสู่
หมู่บ้านใกล้เคยีง 
(หมู่บ้านลูกข่าย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนานิสติทีบู่รณา
การกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จ านวน 2 กิจกรรม 
 

ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นโครงการที่บรูณาการ
ระหว่างโครงการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมและโครงการบริการวิชาการ 
ซึ่งภารกิจดา้นนี้มีความโดดเด่นของคณะ
วิทยาศาสตร์ที่ปฏิบตัิตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยัพะเยา โดยเน้นการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร 
อาจารย์ นิสติ หน่วยงานในพ้ืนท่ี และ
หน่วยงานราชการของจังหวัดพะเยา 

1.โครงการข้าวอินทรีย์ 
วิถีจุน 
2.โครงการร ากระบอง 
3. การจัดตั้งชมรมสะ
ล้อ ซอ ซึง 
4. โครงการรดน้ าด า
หัว 

 
2) ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ จุดประสงค์ สมรรถนะหลกั และวัฒนธรรมองค์กร  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปรัชญา (Philosophy) 
 ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม  (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นามะ) 
 "ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สดุ" 
 (A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All) 
 
ปณิธาน (Determination)    
 ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
 (Wisdom for Community Empowerment) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้
สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ของการพฒันาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 
 
พันธกิจ (Mission) 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 
จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ที่
เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจท่ีส าคัญ 5 ด้าน ดังน้ี 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักท่ีต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้น การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มี
ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้อง พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนา
มาตรฐานทาง วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้อง
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่ง
จะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขา วิชาต่ างๆ ด้วย 
นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561)  
 2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ
ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัย เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้าน สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้  
ความส าคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับ การวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มี ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถ ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและ ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น 
 3.  ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้น เช่น การ
บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัย องค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ เหลือใช้เพื่อท างาน
วิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และ
องค์กรภาคเอกชน เพื่อ ช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการ มีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
ดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการ ศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่าง หน้า 9 ทาง
ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนินการ 
 5.  ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล 
โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
ระดับ อาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารงุ
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ศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่ความ มั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นส าคัญ 
 
จุดประสงค์ร่วม (ตามเจตนารมณ์ในพรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา 2553) 
 1.  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า และเป็นคนดี
ของสังคม 
 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 จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ค่านิยมร่วมกันท้ัง
มหาวิทยาลัย โดยยึดหลักคิด 7 ประการ 
 1.  Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ) (จึง
เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้ นตลอดเวลา) (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 – หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือและเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่า ท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือ) (ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข) 
 5.  Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จากการท างาน
และการด าเนินชีวิต) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 
  6. Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน) (ท าให้เกิดพลังสามัคคี) (ท าให้เกิด
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 
 7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็น
ระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ท่ีการรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ท าให้เกิดความเป็นสากล หรือInternationalization) 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ปรัชญา  
 วิทยาศาสาตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน “Science Empowers Community” 
 
วิสัยทัศน์เดิม (พ.ศ. 2554-2559) 
 “คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นกับองค์ความรู้ที่เป็นสากล” 
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วิสัยทัศน์ใหม่ (พ.ศ. 2559-2560) 
 “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่ ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปณิธานของ
มหาวิทยาลัยพะเยามากช้ึน และเพื่อให้ถือเป็นแนวด าเนินการทุกพันธกิจในคณะ 
 
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 ท่ีสามารถน าไปใช้ 
  ประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล 
 4.  เป็นแหล่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ชุมชนและสังคม  
 5.  สืบสานประเพณีอันดีงาม  
 6.  การบริหารจัดการ (ธรรมาธิบาล การใช้การจัดการความรู้ และการสื่อสารในองค์กร) 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 1.  ความสามารถอาจารย์และนักวิจัย - วุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แต่ละท่านมีความโดดเด่น 
มีการสร้างสรรค์งานวิจัย และถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีสู่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ทุนวิจัย - นักวิจัยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อมาพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
 3.  เครื่องมือวิจัย – คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือในการท า
วิจัยหรือนวัตกรรม  
 4.  สถานท่ีในการท าวิจัย – ในแต่ละสาขาวิชาได้มีการจัดตั้งห้องวิจัย หรือพ้ืนท่ีส าหรับการท าวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนิสิต
ได้ท าวิจัยร่วมกัน 
 5.  เวลาในการท าวิจัย – มีการก าหนดภาระงานให้ชัดเจน ในสัดส่วนของการเรียนการสอน งานวิจัย และอื่นๆ 
 6.  คุณภาพงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ – มีผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงผลงานท่ีปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล และการน างานวิจัยลงสู่ชุมชน ในโครงการต่างๆ 
 
วัฒนธรรมองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ 
 Sci. Green Office 
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3) บุคลากร 
 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์แบง่เป็น 2 สาย คือ สายวิชาการ 110 คน ปฏิบัตงานจริง 95 คน และสายสนบัสนุน 37 คน 
แยกเป็นนักวิทยาศาสตร์  26  คน และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 11 คน (ดงัแสดงข้อมูลในตาราง OP4 และ OP5) 
 
ตาราง OP4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

วุฒิการศึกษา ป.โท ป.เอก รวมท้ังหมด 
ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 

คณิตศาสตร ์ 12 1 - 3 5 2 17 6 23 
เคม ี 3 1 - 18 7 - 28 1 29 
ชีววิทยา 3 1 1 6 6 2 17 2 19 
ฟิสิกส ์ 6 - - 8 2 - 14 2 16 
สถิต ิ 4 - - 2 - - 5 1 6 
วัสดุศาสตร ์ 1 - - 2 2 - 5 - 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 6 1 - 4 1 - 9 3 12 
รวม 35 4 1 43 23 4 95 15 110 
รวมท้ังหมด 40 70 110 

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ 13 สิงหาคม 2561 
  
 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 63.63 
ปฏิบัติงานจริง 95 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน โดยเพียงพอในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ในแต่และสาขาวิชา การจ าแนกกลุ่มบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการจ าแนกข้อมูลเบื้องต้นที่คณะใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ประกอบการวางแผนงบประมาณการบริหารอัตราก าลัง และการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้อัตราก าลังที่มีอยู่มีศักยภาพ
สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ให้บริการในปัจจุบัน  บุคลากรของคณะทุกประเภท และทุกระดับจะได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานตาม
สิทธิที่มีอยู่และที่กฎหมายก าหนดให้ เช่น การประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ 
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ตาราง OP5 จ านวนพนักงานสายสนับสนุน และนักวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561 
 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตรส์ายวิชาการ มีอายุเฉลี่ย 39 ปี ส่วนใหญม่ีช่วงอายุงานอยู่ในช่วง 6-10 ปี ส่วนสายสนับสนุนมี
อายุเฉลี่ย 33 ปี ส่วนใหญม่ีช่วงอายุงานอยู่ในช่วง 6-10 ปี ดังแสดงในตาราง OP6 และ OP7 
 
ตาราง OP6 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามช่วงอายุงาน 

บุคลากรตามต าแหน่ง 
ช่วงอายุงาน(คน) 

รวมท้ังหมด 
ค่าเฉลี่ยอายุงาน

ของบุคลากร 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 
พนักงานสายวิชาการ 16 50 40 4 110 9.22 ปี 
พนักงานสายบริการ 11 19 6 1 37 6.59 ปี 
รวมทั้งหมด 27 68 46 4 146  

 ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561 
 
                      

พนักงานสายสนับสนุน วุฒิการศึกษา ปฏิบัติงานจริง ศึกษาต่อ รวม 
ป. โท ป. ตรี 

 ส านักงานคณะวิทยาศาสตร ์
- จ.บริหารงานท่ัวไป     1      -        1      -         1 
- บุคลากร     -     1        1      -         1 
- การเงินและบญัช ี     -     1        1      -         1 
- นักวิชาการศึกษา     -     4        4      -         4 
- นักวิเคราะห์นโยบาย     1     -        1      -         1 
- นักวิชาการพัสด ุ     -     2        2      -         2 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์     -     1        1      -         1 
               รวม    2     9       11      -        11 
นักวิทยาศาสตร์  
- เคมี     1     8        9      -         9 
- ชีววิทยา     1     8        9      -         9 
- ฟิสิกส ์     4     2         5      1         6  
- วิทย์ฯกีฬา     -     1        1      -         1 
- วัสดุศาสตร ์     -     1        1      -         1 
                รวม     6    20        25      1        26 
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ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561 
 
 
ตาราง OP7 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

บุคลากรตามต าแหน่ง 
ช่วงอายุ(คน) รวมท้ังหมด ค่าเฉลี่ยอายุ 

25-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 45 ปีขึ้นไป 
พนักงานสายวิชาการ 4 27 50 23 6 110 38.92 
พนักงานสายบริการ 14 13 8 2 0 37 32.89 
รวมทั้งหมด 18 40 58 25 6 147  
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ช่วงอายงุาน1-5ปี ช่วงอายงุาน6-10ปี ช่วงอายงุาน11-15ปี ช่วงอายงุาน16-20ปี
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ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สิงหาคม 2561 
 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของคณะ   พบว่าความคาดหวังที่ส าคัญของบุคลากรสายวิชาการได้แก่ การมี
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี  ในขณะที่สายสนับสนุนและสายปฏิบัติการนั้น ความคาดหวังที่ส าคัญคือ  ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้คณะได้น ามาเป็นส่วนประกอบในการจัดท ากลยุทธ์ของคณะต่อไป 
 การบริหารจัดการบุคลการสายวิชาการ (Academic Staff) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) คณะให้
ความส าคัญทั้งการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพงาน การส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจ เพราะบุคลกรทั้งหมดของคณะ เป็นตัว
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานต่างๆ ของคณะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตาราง OP8 ความต้องการ ความคาดหวัง และองค์ประกอบส าคญั 

กลุ่มบุคลากร ความต้อง/ความคาดหวัง องค์ประกอบส าคัญท่ีส าคัญ 
ต่อการบรรลุพันธกิจและวสิัยทัศน์ 

1. สายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 
1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ บรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. พัฒนาผลงานวิชาการ และการสร้าง
นวัตกรรม 
3. ความก้าวหน้าในอาชีพ และต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 

1. บุคลากรสายวิชาการได้รบัการพัฒนา 
2. มีทรัพยากรสนับสนุนในการท างานอย่าง
เพียงพอ 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กลุ่มบุคลากร ความต้อง/ความคาดหวัง องค์ประกอบส าคัญท่ีส าคัญ 
ต่อการบรรลุพันธกิจและวสิัยทัศน์ 

ด้านวิจัย 
1. ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่าน
โครงการวิจัย โดยถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และ
การแก้ปัญหาให้ชุมชน 
ด้านบริการวิชาการ 
1.มีส่วนร่วมในการน าผลงานวิจัย ความ
เชี่ยวชาญ ไปใช้ประโยชน์ในการการแก้ปัญหาให้
ชุมชน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.การมีส่วนร่วมในการลงชุมชน เพื่อร่วมสืบทอด
และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

2. สายสนับสนุน 1. การพัฒนาในสายอาชีพ  
2. มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ขององค์กร 
 

1. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
2. มีทรัพยากรสนับสนุนในการท างานอย่าง
เพียงพอ 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสายอาชีพ 

 
4) สินทรัพย์ 
  ทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา  
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน โดยให้นิสติใช้พื้นที่อาคารรวม
ของมหาวิทยาลัย ในการจดัการเรยีนการสอนภาคบรรยาย อย่างไรก็ตามในการสอนภาคปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์มีอาคารเรียน
และปฏิบตัิการหลัก 4 หลัง ๆ ละ 3 ช้ัน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ หน่วยวิจัย และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
 ประกอบด้วย 
 1.  ห้องบรรยายความจุ 100 คน 
 2.  ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ความจุ 200 คน/ห้อง 
 3.  ห้องปฏิบัติการขนาดกลาง ความจ ุ100 คน/ห้อง 
 4.  ห้องปฏิบัติการวิจยัในแต่ละสาขาวิชา เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณิตศาสตร์และ
สถิติ  
 5.  ห้องปฏิบัติการวิจยัเฉพาะทาง เช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พืช หน่วยวิจัยเซนเซอร์ เป็นต้น 
 6.  ห้องพักอาจารย์และนักวิทยาศาสตร ์
 7.  ห้องส านักงาน 
 8.  ห้องสโมสรนิสติคณะวิทยาศาสตร์ 
 9.  ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์
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รูป OP1 ตัวอย่างครุภณัฑ์วิทยาศาสตรแ์ละห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 ทรัพยากรเกื้อหนุนการวิจัย 
 คณะวิทยาศาสตร์มีข้อจ ากดัในด้านห้องวิจัยและครุภณัฑ์ในการท าวจิัย แต่อย่างไรก็ตามคณะยังมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้เครื่องมือในการท าวิจัย และเปน็สถานท่ีฝึกภาคปฏิบตัิของนิสิต อาจารย์ ความร่วมมือดังกล่าว
ยังครอบคลุมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อการเรียนการสอนและการวจิัยเช่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น 
  
5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
   ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์ ไดด้ าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553  ซึ่งเป็นแม่บทของข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การจัดโครงสร้างองค์กร 
อัตราก าลัง การเงินและงบประมาณ การเบิกจา่ยทางการเงิน รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลยัทั้งหมด รวมทั้งยังปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ด้านการผลติบัณฑิต ได้แก่   
 1)  ข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตรี ม.พะเยา   
 2)  ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ม.พะเยา  
 3)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบ้ัฃอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF)  
ด้านการวิจัย ได้แก่ พรบ. การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2554 /ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ   
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ด้านการเงินและงบประมาณ ได้แก่   
 1)  พรบ. งบประมาณ/ส านักงบประมาณ  
 2)  ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม  
 3)  ระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศของมหาวิทยาลัย   
 4)  ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องการใช้เงินกองทุนวิจัย    
ด้านการบริหาร ได้แก่  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีออกตาม พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา /สภามหาวทิยาลัย  ด้านประกันคณุภาพ 
ได้แก่  คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558   
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
6) โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิบาล 
 

 
 

- หลักสูตร วท.บ. (เคมี) - หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) - หลักสูตร วท.บ. (ฟสิิกส์) - หลักสูตร วท.บ. (อุตสาหกรรม - หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)

  เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) - หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยีการกีฬา)-งานนโยบายและแผน

-งานบริการการศกึษา

คณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการนิสิต

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์

คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าสาขา, คณะกรรมการ (คณาจารย์ภายใน 3 ท่าน),

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ (ภายนอก 3 ท่าน)

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สาขาวิชาสถิติ

และกิจการพเิศษ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา

ผู้ช่วยคณบดี

-งานธุรการ

-งานการเงินและพสัดุ - หลักสูตร วท.ม. (คณิตศาสตร์)

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิิกส์ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

สาขาวิชาวิทยา 
-หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา)หลักสูตร 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
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 คณะวิทยาศาสตร์มโีครงสร้างการบริหารงานตามแผนผังข้างต้น โดยมีผู้บังคับบญัชาสูงสดุคือคณบดี รับผิดชอบการ
บริหารงานภายในคณะฯ ก ากับดแูลบุคลากรทั้งหมดภายในคณะรวมถึงสาขาวิชาต่างๆและส านักงานคณะที่ตั้งข้ึนภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มีรองคณบดีร่วมรับผดิชอบอีก 4 ฝ่าย คือ 
 รองคณบดฝี่ายบริหาร ก ากับดูแลงานบริหารทั่วไป งานบริหารการเงินและพัสดุ และงานบรหิารความเสี่ยง 
 รองคณบดฝี่ายวิชาการ ก ากับดูแลงานบริการการศึกษาและงานวิชาการ 
 รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ ก ากับดูแลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ ก ากับดูแลงานกิจการนสิิตและท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
 มีผู้ช่วยคณบดี 1 ฝ่าย คือ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ ก ากับดูแลงานประกันคณุภาพ
การศึกษาและงานด้านอ่ืนๆทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณบด ี
 มีหัวหน้าสาขาวิชา 7 สาขา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ สาขาวิชาสถติิ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ก ากับดูแลการบริหารงานสาขาวิชาทั่วไป 
 เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและยดึหลักธรรมาภิบาล คณะ
วิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เพื่อท า
หน้าท่ีก าหนดนโยบายและแผนงาน ทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตักิารประจ าปี ก ากับดูแลการด าเนนิงาน วางระเบียบ
ข้อบังคับในคณะฯ รวมถึงให้ค าปรกึษาและเสนอความเห็นแก่คณบด ีโดยมีองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติ คือ 
 
 1.  คณบดี        เป็นประธานกรรมการ 
 2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ 
              และฝ่ายกิจการนิสิต    เป็นกรรมการ 
 3.  หัวหน้าสาขาวิชา 7 สาขา    เป็นกรรมการ 
 4. ผู้แทนคณาจารย์ภายในคณะ 3 ท่าน   เป็นกรรมการ 
 5. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เป็นเลขานุการ 
 6. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์ได้
แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  3 ท่าน คือ ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรี ต าบลจุน และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าหรือให้
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯมีการประชุมเพื่อก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะตามภาระหน้าที่ ที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนการก ากับดูแลงานในแต่ละด้านของรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้ระบบคณะกรรมการเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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7)  กลุ่มลกูค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตาราง OP9 กลุ่มลูกค้า และผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 
กลุ่มลูกค้า และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ความต้องการ / ความคาดหวังท่ีส าคัญ 
1.ด้านการเรียน
การสอน 

ลูกค้า  นักเรียน 
 

หลักสตูรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ. 
ก าหนด 

นิสิต ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในศาสตร์
ที่เรียนเพื่อน าไปประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย  

ผู้ปกครอง รายได้และอาชีพท่ีมั่นคง โดยเป็นคนท่ีดีของสังคม 
ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่มคีุณภาพ สามารถท างานได้  และช่วย

เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาองค์กรให้เจรญิยิ่งขึ้นไป 
2. ด้านวิจัย ลูกค้า  แหล่งทุนวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย

ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

3. ด้านบริการ
วิชาการ 

ลูกค้า  นักเรียน นิสติ ประชาชน 
ชุมชน องค์กรของรัฐ และ
เอกชน 

งานบริการวิชาการที่ตรงความต้องการ และ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

4. ด้านท านุ
บ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  

ลูกค้า  นักเรียน นิสติ อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ประชาชน ชุมชน 
องค์กรของรัฐ และเอกชน 

การมีส่วนร่วมในการการท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน 

ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

 
8)  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 ในกระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่ระบุ
ในมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิตระดับปริญญาตรี (มคอ. 1)  จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.วิชาฟิสิกส์ หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา หลักสูตร วท.บ.เคมี หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ และทุกหลักสูตรในคณะมีการก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (สกอ.1.1) เพื่อให้มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร (ELO) ผู้ส่งมอบผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจน
คู่ความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง ต่างมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี ้
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ตาราง OP10 ผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
 

ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ี ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

กลไกที่ใช ้
ในการสื่อสาร ระบบการคัดสรร การสนับสนุน

พันธกิจ และ กระบวนการผลิต 
เคร่ืองมือ 

นวัตกรรมร่วมกัน 
1. ด้านการเรยีนการสอน 
-โรงเรียนมัธยมศึกษา 
-หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ 
-องค์กร บริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรม 
-ชุมชนในจังหวัดพะเยา 

 
-การประกันคณุภาพการศึกษา 
-ข้อก าหนดใน มคอ. 2 
-ความคาดหวังของหลักสตูร 
-แผนการเรียน และแผนการ
พัฒนาคุณภาพบณัฑิตของแตล่ะ
สาขาวิชา  
-โครงการ/ กิจกรรมของคณะและ
สาขาวิชา เช่น  
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
โครงการบริการวิชาการภายใน
และภายนอกคณะฯ 
โครงการนิทรรศการการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
กิจกรรมแนะแนวสญัจร 
กิจกรรมนเิทศสหกิจศึกษา และ
นิเทศนิสิตฝึกงาน ฯลฯ 
-คณาจารย์/บุคลากรคณะ/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสนับสนุนท้ังด้านบริการ
และวิชาการ 
 
 

 
-บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านวิชาการ 
-บันทึกความเข้าใจ IHG 
Academy 
-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

 
-รับนิสิตเข้าศึกษาตามเกณฑ์
คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้
โครงการรับตรง โค้วต้า สอบเข้า 
และเรียนด ี
-ส่งมอบนิสิตฝึกงาน หรือสหกิจ
ศึกษาตามข้อก าหนดการฝึกงาน 
และสหกิจศึกษาของคณะ สาขาวิชา 
และมหาวิทยาลัย 

 
-การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
-การจัดนิทรรศการการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
-แนะแนวสัญจร 
-การจัดนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
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ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ี ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

กลไกที่ใช ้
ในการสื่อสาร ระบบการคัดสรร การสนับสนุน

พันธกิจ และ กระบวนการผลิต 
เคร่ืองมือ 

นวัตกรรมร่วมกัน 
2. ด้านการวิจัย 
-ชุมชนในจังหวัดพะเยาและ
ภูมิภาคใกล้เคียง 
-มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ 
-หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ 
 

 
-แหล่งทุน และแหล่งงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย และจาก
หน่วยงานสนับสนุน 
-การดูแลสนับสนุนจากนักวิชาการ
และนักวิทยาศาสตร ์
-การให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกจากชุมชน 

 
-บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการบรหิารจดัการ
สถานีเฝา้ระวังภยัรังส ี
-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัในเครือเทา-งาม 
 

 
-สัญญาการรับทุนข้อเสนอโครงการ 
-ข้อตกลงการรับทุนวิจัยร่วมกัน 
-นิสิตที่ลงทะเบยีนรายวิชาการศึกษา
อิสระ 
 

 
-การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
-การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของนิสิตการศึกษาอิสระ 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
-โรงเรียนภายในจังหวัดพะเยา
และภมูิภาคใกล้เคียง 
-ชุมชนในจังหวัดพะเยา และ
ภูมิภาคใกล้เคียง 
 
 
 

 
-แหล่งทุน และแหล่งงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย และจาก
หน่วยงานสนับสนุน 
-การดูแลสนับสนุนจากนักวิชาการ
และนักวิทยาศาสตร ์
-การให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกจากชุมชน 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กบั
นิสิตแตล่ะสาขาวิชา 
-การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) 
-โครงการบริการวิชาการของคณะ 
เช่น 
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
โครงการข้าวอินทรีย์วิถีจุน 

 
-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถานศึกษา 
-การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ และเชิงสังคม 

 
-มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 
-นิสิตที่ผ่านรายวิชาเฉพาะด้าน
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
-นิสิตที่ไดร้ับเลือกจากคณาจารย์ 
โดยพิจารณาจากผลการเรียน และ
ความประพฤต ิ
-นิสิตที่ผ่านการอบรบ/สมันาใน
หัวข้อเฉพาะทางของแต่ละสาขาวชิา 
-นิสิตกลุม่ผู้น าของแตล่ะสาขาวิชาใน
การออกพ้ืนท่ีสู่ชุมชน 

 
-การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
-การจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 
โมเดล 
-การจัดเวทีเสวนาเรื่องปัญหาและ
ความต้องการของคนในชุมชน 
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ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ี ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

กลไกที่ใช ้
ในการสื่อสาร ระบบการคัดสรร การสนับสนุน

พันธกิจ และ กระบวนการผลิต 
เคร่ืองมือ 

นวัตกรรมร่วมกัน 
โครงการการสร้างเสริมความรู้ใน
ห้องปฏิบัติการ ให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมของแต่ละสาขา
ที่ออกพื้นที่สู่ชุมชน เช่น ค่ายอาสา 
ค่ายบริการวิชาการ กิจกรรมพี่
สอนน้อง 

4. ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
-ชุมชนบ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน 
อ.เชียงค า จ.พะเยา 
-ชุมชนบ้านห้วยข้าวก่ า ต.ห้วย
ข้าวก่ า อ.จุน จ.พะเยา 
-ชุมชนบ้านสันโค้ง ต.สันโค้ง อ.
ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
 
    

 
 
-แหล่งทุน และแหล่งงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย และจาก
หน่วยงานสนับสนุน 
-การดูแลสนับสนุนจากนักวิชาการ
และนักวิทยาศาสตร ์
-การให้ความร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกจากชุมชน 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กบั
นิสิตแตล่ะสาขาวิชา 
-การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) 
-โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ เช่น 
  โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
-พันธกิจด้านบริการวิชาการ และ
การวิจัย 

 
 
-มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกดิ
มาตรฐานทางศลิปะและวัฒนธรรม 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน มีน้ าใจ 
เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการฝึกฝน/
อบรม เฉพาะด้านขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
-การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
-การจัดเวทีเสวนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับคนในชุมชน 
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ผู้ส่งมอบ/ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ี ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

กลไกที่ใช ้
ในการสื่อสาร ระบบการคัดสรร การสนับสนุน

พันธกิจ และ กระบวนการผลิต 
เคร่ืองมือ 

นวัตกรรมร่วมกัน 
“หมู่บ้านผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่ง
มอก” 
 โครงการข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
 โครงการร ากระบอง 
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P2. สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 
9) ล าดับในการแข่งขันและข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ 

คู่เทียบที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้เทียบเคียงกระบวนการการท างานและผลลัพธ์ในการด าเนินงาน รวมทั้งปั จจัยที่ท าให้
คณะฯประสบความส าเร็จ เพื่อวางแผนในการก าหนดคู่เทียบ และประเด็นในการเทียบ เพื่อพัฒนาการของคณะ ซึ่งในปัจจุบัน
คณะฯได้ก าหนดคู่เทียบด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ ในประเทศ คือ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศเหมือนกัน เมื่อตรวจสอบจ านวนนิสิตภายใต้ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 496คน เป็นนิสิตปริญญาตรี 396 คน ปริญญาโท 34 คน และปริญญาเอก 66 คน 
ในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีจ านวนนิสิตทั้งหมด 2,031 คน คน เป็นนิสิตปริญญาตรี 2,022 คน ปริญญาโท 8 
คน ปริญญาเอก 1 คน โดยมีการเทียบเคียงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง OP11 ความสามารถในการแข่งขัน 

หมายเหตุ -  หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 

 
ล าดับ 

หัวข้อการเปรียบเทียบ 
(ย้อนหลัง 3 ปี) 

มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

1 อัตราการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ี - - - 51.93 58.37 55.85 
2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปี 
74.28 44.26 50.56 58.33 67.88 73.98 

3 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 และจ านวนบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(ร้อยละ) 

0 4.04 14.95 10.11 9.09 3.19 

4 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556(ร้อยละ) 

76.59 74.74 99.06 33.71 42.05 38.29 

5 จ านวนสิทธิบัตร 0 0 0 0 0 0 
6 จ านวนอนุสิทธิบัตร 0 0 9 1 3 0 
7 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน

ต่อจ านวนบุคลากร 
25,573 20,091 73,091 40,753 36,488 42,430 

8 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก
สถาบันต่อจ านวนบุคลากร 

373,191 194,617 18,677 46,325 79,359 47,123 

9 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว/ไม่น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 3 2 0 
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10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
ตาราง OP12 การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

พันธกิจหลัก การเปลี่ยนแปลงหลกัที่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานการณ์การแข่งขนัของคณะ 

โอกาสของคณะในการสร้าง
นวัตกรรมและความร่วมมือเพ่ือ

ตอบสนอง 
1. ด้านการเรยีนการสอน 1. ตลาดงานท่ีเน้นงานด้านวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่
2. การเปิดเสรีในอาเซียน 

1.มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. สร้างความร่วมมือกับคณะอื่นๆเพื่อ
บริหารจดัการหลักสูตร 2 ปรญิญา 
เช่น หลักสูตรระหว่างการศึกษาบณัฑิต
(สาขาการศึกษา)และหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 5 หลักสูตร และ
หลักสตูรปริญญาตรคีวบปริญญาโท 2 
หลักสตูร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2. ด้านงานวิจัย 1. การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนของ
อาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านงานวิจัย
เพิ่มขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ ทีเ่น้น
การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นหลัก 

อาจารยส์่วนใหญ่เป็นอาจารยร์ุ่นใหม่ที่
มีความรูด้้านงานวิจัย และสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานด้านนวัตกรรม และ
สามารถน าผลงานเหล่านั้นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได ้
 

3. ด้านบริการวิชาการ 1. นโยบายของประเทศต้องการให้
มหาวิทยาลยับริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน และสังคม 
2. นโยบายของมหาวิทยาลยัต้องการ
ให้ทุกคณะน าความรู้และงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริงในชุมชน” มหาวิทยาลัยจึง
ด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ขึ้น
ตามปณิธานของมหาวิทยาลยั คือ 
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 

คณะมศีักยภาพในการบริการวิชาการ
ที่สามารถบรูณาการกับการเรยีนการ
สอน และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนและสังคมอยา่งต่อเนื่อง ดัง
ปรัชญาของคณะที่ว่า “วิทยาศาสตร์
เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายของประเทศต้องการให้
มหาวิทยาลยัส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกดิมูลค่าในสังคม และ
ปลูกฝั่งวิถีชีวิตแบบไทยให้กับนักศกึษา 
และประชาชน 

คณะมรีายวิชาที่สามารถน างานวิจยั 
การเรยีนการสอน มาบูรณาการกับ
การส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และไดร้บัการ
ยอมรับให้เป็นโมเดลที่ประสบ
ความส าเร็จในการบรูณาการในทุกๆ
ด้าน คือ “ทุ่งมอกโมเดล” 
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ข.บริบทเชิงกลยุทธ ์
11) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
ตาราง OP13 ความท้าทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
ด้านระบบและกลไกการบรหิารจดัการ
ตามพันธกิจ 

-การมุ่งมั่นที่จะผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

-คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรขนาด
กลางท่ีไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา ท าให้
การบริหารจัดการมีความคล่องตัว 

ด้านการเรียนการสอน -การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2015 
-มีมหาวิทยาลยัหลายแห่งในภูมภิาค
เดียวกันที่เปิดการเรียนการสอนคณะ
วิทยาศาสตร ์

-มีอาจารย์ที่มีความหลากหลายทาง
วิชาการ 
-มีอาจารยร์ุ่นใหม่ที่พร้อมจะ
ปรับเปลีย่นตามนโยบายคณะฯ 
-มีการจัดการเรยีนการสอนแบบบรูณา
การ 

ด้านการวิจัย -งบประมาณในการท าวิจัยมจี ากัด 
-ขาดห้องปฏิบัติการและครุภณัฑท์ี่
จ าเป็นส าหรับการท าวิจัย 
-มีอาจารยร์ุ่นใหม่ที่ยังมีประสบการณ์
น้อยด้านการวิจัย 

-มีนโยบาย ระบบ และกลไกด้านการ
วิจัยที่ชัดเจน สามารถตอบโจทย์ในการ
ขับเคลื่อนคณะฯใหม้ีความเขม้แขง็ใน
ด้านการวิจัย 
-คณาจารย์มีความหลากหลายทาง
วิชาการ เอื้อต่อการท าวิจัยแบบบรูณา
การ 

ด้านบริการวิชาการ -มีอาจารยร์ุ่นใหม่ที่ยังมีประสบการณ์
น้อยด้านการบริการวิชาการ 
 
 

-มีนโยบาย ระบบ และกลไกด้านการ
บริการวิชาการที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย 
“โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล”สามารถ
ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนคณะฯให้มี
ความเข้มแข็งในด้านบริการวิชาการ 
-มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและ
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไม่ห่างไกลจาก
ชุมชนท าให้การบริการวิชาการเกดิขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ และสามารถติดตาม
ผลได ้
-เป็นที่รู้จักและไดร้ับการยอมรับจาก
ชุมชน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม -งบประมาณในการสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมีจ ากดั 
-ความอยากของสายวิทยาศาสตร์ใน
การน าบางรายวิชามาบูรณาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

-มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชนที่มีท่ี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
-มีรายวิชาบางรายวิชาของคณะฯที่
สามารถน างานวิจัย การเรียนการสอน 
มาบูรณาการกับการส่งเสรมิงาน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็น
อย่างดี 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ใช้แนวทางของ ADRI หรือ PDCA มาปรับปรุงประสิทธิภาพ และผลการด าเนินงานของแต่ละ
พันธกิจ คณะ ให้ความส าคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ และด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA Practice) และการจัดการความรู้ 
(KM) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิด วัฒนธรรมคุณภาพ  
 คณะเน้นการสื่อสารในองค์กรทุกรูปแบบเช่น การประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้บริหารพบปะสาขา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ทั้งนักวิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ ผู้บรหารและอาจารย์พบปะนิสิต เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนในคณะรับรู้ ระบบการขับเคลื่อน
ของคณะ ที่ด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมาย ค่าเป้าหมายเดียวกันและให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยคณะมีจุดมุ่งหมายคือ ผลิต
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล และบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้
เพื่อให้การด าเนินงานในระดับหลักสูตรและระดับคณะสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันของบุคลกรในคณะ ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการของคณะในทุกมิติ  
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บทท่ี 2 การประเมินตนเองระดับคณะ ตามเกรฑ์การประเมิน CUPTQA 
ตัวบ่งชี้หลัก ประกอบด้วย 
C.1   การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
C.2   การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
C.3   คุณภาพบณัฑิต 
C.4   ผลงานของผู้เรียน 
C.5  คุณสมบัติของอาจารย ์
C.6   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7   การก ากับมาตรฐานหลักสตูร 
C.8   การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 8.1 กรรมการประจ าคณะ 
 8.2 คณะ 
C.9   ผลการบริหารและจัดการของผู้บรหิารคณะ 
 9.1 แผนกลยุทธ์ 
 9.2 วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน 
 9.3 บริหารความเสี่ยง 
 9.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล 
 9.5 การจัดการความรู ้
 9.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนา บุคลากร 
 9.7 ประกันคุณภาพ 
C.10   บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
C.11   ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
C.12   การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสถาบัน 
C.13   การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม   
 
ตัวบ่งชี้เลือก ประกอบด้วย 
S.1   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
S.2   Student Mobility – Inbound/outbound, part-time of international students 
S.3   Green University 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต (Success Rate) 
การรับเข้า 
การวางแผน  
 ปีการศึกษา 2560  คณะวิทยาศาสตร์ท าการเรียนการสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร ปริญญาตรี 7 หลักสูตรท าการจัดการ
เรียนการสอน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ปริญญาเดียว (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิตและ
การศึกษาศาสตรบัณฑิต) และ ปริญญาตรีควบปริญญาโท (วิทยาศาสตบัณฑิตควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม)  
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร  และ ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีเป้าในการรับนิสิตในแต่ละหลักสูตร 
ดังแสดงในตาราง C1.1 ดังนี ้
 
ตาราง C1.1 เป้ารับนิสิตในแต่ละแผนการเรียนจ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
ภาคการศึกษา
แรกที่เปิดรับ 

ปริญญา
เดียว 

ควบ 2 
ปริญญา 

ปริญญาตรีควบ 
ปริญญาโท 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 1/60 40 120  
เคม ี 1/60 60 60 10 
ชีววิทยา 1/60 60 90 10 
ฟิสิกส ์ 1/60 40 60  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา  

1/60 40 30 

สถิต ิ 1/60 40   
อุตสาหกรรมรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ  

1/60 40 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 1/57 10 
ชีววิทยา 2/59 10 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 1/60 10  

 
 จากจ านวนยอดรับของแต่ละหลักสูตรที่คณะได้ก าหนดตามตาราง C1.1 งานรับเข้ากองบริการการศึกษาจัดท าเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ตามที่คณะได้แจ้งไว้ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและการออกประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะที่ได้จัดท าข้ึน 
 
การด าเนินงาน 
ระดับปริญญาตรี 
 การเปิดรับนิสิตใหม่ของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คณะจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยมอบให้แต่ละ
หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะสามารถเข้าเรียนได้ จากนั้นงานรับเข้ากองบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท าการ
รับสมัครผู้สนใจและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านตามคุณสมบัติ โดยก าหนดให้คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกนั้น เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อไป โครงการและเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ตามตาราง C1.2 ดังนี ้
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ตาราง C1.2 โครงการและเกณฑ์การคัดเลือกที่เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โครงการ เกณฑ์การคัดเลือก ช่วงเวลาคัดเลือก 

1. รับตรง 10% ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือผู้ที่
ก าลังศึกษาในช้ันเรียนปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. ผลการเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ส.ค.  – พ.ย. 60 

2. นักเรียนเรียนดี 1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ หรือผู้ที่ก าลัง
ศึกษาในช้ันเรียนปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. GPAX  5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.25 

พ.ย.– ธ.ค. 60 

3. โควตาทั่วประเทศ 1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือผู้ที่
ก าลังศึกษาในช้ันเรียนปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 
2. องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก 
   - GPAX  5 ภาคเรียน  20 %     - GAT 30 % 
   - PAT 1   15%                      - PAT 2  35% 

พ.ย. 60 – ม.ค. 61 

4. ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
ระบบกลาง (ADMISSIONS) 

เป็นไปตามข้อก าหนดของ สกอ. ม.ค. – เม.ย. 61 

5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 1. ก าลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 
2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. ผลการเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

มี.ค. – เม.ย. 60 

6. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา หลัง 
Admissions 

1. ก าลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 
2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. ผลการเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ก.ค. 60 

7 . รั บ นิ สิ ต ก ลั บ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตร ี

นิสิตที่มีผลการเรียนต่ าหรือมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็น
นิสิต 

มิ.ย. – ก.ค. 60 

 
โดยแต่ละโครงการ หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ ดังแสดงในตาราง C1.3  
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ตาราง C1.3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ปริญญาเดียว ควบ 2 ปริญญา ป.ตรี ควบ ป.โท 
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ ส าเรจ็การศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์

1.  เป็นผู้ที่ ก าลั งศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้
ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ช้ั น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6  ห รื อ
เทียบเท่า  
2. เป็นผู้มีผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม (GPAX) ตามที่ก าหนด
ดังนี้  

2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ต้องมีผล
การเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
(ภาคต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 

2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX)  ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 รวม 6 
ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 
2.00 
3. ตาไม่บอดส ี
4. มีผลสอบ (PAT 5) ความ
ถนัดทางวิชาชีพครู       ไม่
ต่ ากว่า 30 % 
5. มีผลสอบ (GAT) ความ
ถนัดทั่วไป ไมต่่ ากว่า 20 % 

 

เคม ี 1. ส า เร็ จการศึ กษาระดั บ
มั ธยมศึ กษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์    
2. เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมตั้งแต่   
2.00 ขึ้นไป 
3 . เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา 
4.ตาไม่บอดส ี

1. ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร ์
2. เกรดเฉลี่ยระดับ
มัธยม ตั้งแต่  2.50 ข้ึน
ไป 

ชีววิทยา 1. ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์
2. เกรดเฉลี่ยระดับมัธยม
ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
3. เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ.2553 หมวดที่ 1 การ
รับเข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร ์
2. เกรดเฉลี่ยระดับ
มัธยมตั้งแต่  2.50 ข้ึน
ไป 

ฟิสิกส ์ 1. ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์
2. เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ.2553 หมวดที่ 1 การรบัเขา้
ศึกษา 

 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
กีฬา  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์
2. แผนการเรียนที่เนน้พลศึกษา 
เป็นนักกฬีาระดับจังหวดัขึ้นไป 
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หลักสูตร สาขาวิชา 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ปริญญาเดียว ควบ 2 ปริญญา ป.ตรี ควบ ป.โท 
3. กรณสี าเร็จการศกึษาในสาย
อื่นๆ จะต้องเป็นนกักีฬาที่มี
ความสามารถและมหีนังสือ
รับรองจากทางโรงเรียน 

สถิต ิ ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึก 
ษาตอนปลายสายศลิป์-ค านวณ
และสายวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร ์

 

อุตสาหกรรมรม
เคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ  

ส าเรจ็การศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร ์

 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ แผน ก แบบ ก2 
     รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 1 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

เทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์การท างานหรือวิจัย
ด้านชีววิทยาหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่มีคณุสมบตัิไม่ตรงกับท่ีกล่าวไวใ้น ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาใหส้มัครและเข้าศึกษา
ต่อได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ 
กระท าโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหโุทษ  

4. ไม่เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษาใด  
5. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
แผน ก แบบ ก 2 
1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

เทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยุ่ในภาค
การศึกษาสดุท้ายของระดับปริญญาตรี ซึ่งคาดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้ว
ได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.50 

2. ผู้ที่มีคณุสมบตัิไม่ตรงกับท่ีกล่าวไวใ้น ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาใหส้มัครและเข้าศึกษา
ต่อได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ 
กระท าโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหโุทษ  

4. ไม่เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษาใด  
ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
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หลักสูตร สาขาวิชา 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ปริญญาเดียว ควบ 2 ปริญญา ป.ตรี ควบ ป.โท 
หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

แบบ 2.1 
    1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   พ.ศ. 
2553 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัพะเยา 
    2. ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
แบบ 2.2 
   1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   พ.ศ. 
2553 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัพะเยา  
   2. ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑติหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษารบัรองโดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

 
 
 จากการเปิดรับในทุกโครงการ เพื่อเป็นตารางพื้นฐานของข้อมูลในแต่ละหลักสูตร คณะจึงรวบรวมจ านวนนิสิตที่สนใจ
เข้าศึกษาจนกระทั่งรายงานตัวขึ้นทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษาดังแสดงในตาราง C1.4 จ านวนนิสิตในแผนการศึกษาควบ 
2 ปริญญาและแผนการศึกษาตรีควบโท ดังแสดงในตาราง C1.5 และนิสิตปริญญาโทแสดงดังตาราง C1.6 
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ตาราง C1.4 จ านวนนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 
 

หลักสูตร จ านวน
ประกาศ

รับ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน
ผู้สมัคร  

จ านวนผู้มี
สิทธิ์เข้า
ศึกษา  

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้สมัคร  

จ านวนผู้มี
สิทธิ์เข้า
ศึกษา  

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้สมัคร  

จ านวนผู้มี
สิทธิ์เข้า
ศึกษา  

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

วท.บ.คณิตศาสตร ์ 40 143 44 35 160 31 30 214 16 13 
วท.บ.เคม ี 60 131 49 34 209 44 35 158 20 18 
วท.บ.ชีววิทยา 60 214 62 48 355 67 58 423 42 33 
วท.บ.ฟิสิกส ์ 40 66 18 16 88 13 13 75 6 5 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 60 120 39 28 159 42 37 205 53 47 
วท.บ.สถิต ิ 40 39 12 9 51 9 8 57 3 3 
วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 40 71 22 18 93 26 24 88 5 4 
รวม 340 784 246 188 1,115 232 205 1,220 145 123 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561) 
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ตาราง C1.5  จ านวนนิสิตของหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) ควบวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และ หลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ควบหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.ม. 
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 

หลักสูตร 
จ านวน

ประกาศรับ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
กศ.บ. ควบ วท.บ.คณิตศาสตร ์ 120 105 112 117 
กศ.บ.  ควบ วท.บ.เคม ี 60 57 43 42 
กศ.บ. ควบ วท.บ.ชีววิทยา 90 73 83 74 
กศ.บ.  ควบ วท.บ.ฟิสิกส ์ 60 30 34 37 
กศ.บ.  ควบ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา 

30 12 22 20 

วท.บ.เคมี ควบ วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 4 0 1 
วท.บ.ชีววิทยา ควบ วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 10 12 2 5 
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 จากกราฟเมื่อพิจารณาผลการเรียนของนิสิตที่รับเข้าในแต่ละโครงการ พบว่านิสิตที่รับเข้าจากโครงการโควตาทั่ว
ประเทศจะมีผลการเรียนท่ีดีกว่าโครงการอื่น ๆ ส่วนโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาผลการเรยีนจะน้อยที่สุดและมีบางหลักสตูร
ที่นิสิตรับเข้าศึกษาโดยโครงการนี้ไม่สามารถที่จะเรียนต่อในระดับช้ันถัดไปได้ ดังนั้น ในการพิจารณาการรับนิสิตที่ประสงค์จะ
เรียนในหลักสูตรจากโครงการดังกล่าว หลักสูตรต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ต้องรวมไปถึงความตั้งใจจริงในการเรียนอีกด้วย 
เนื่องจากหลักสูตรจะรู้จักนิสิตเป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่นิสิตที่ยื่นจะขอกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม 
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ปริญญาโท 
 จากการประกาศรับนิสิตปริญญาโทของส่วนงานกองบริการการศึกษาตามคุณสมบัติของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ดัง
ตาราง C1.2 โดยมีการประกาศรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ท าให้ได้นิสิตที่สมัครและลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
หลักสูตร ดังแสดงในตาราง C1.5 
 
ตาราง C1.5 จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ และ วท.ม. ชีววิทยา 

หลักสูตร 
จ านวน

ประกาศรับ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2558 2559 2560 

วท.ม.คณิตศาสตร ์ 10 - - 4  
วท.ม.ชีววิทยา 10  1 3 เปิดรับนสิิตรุ่นแรก ภาค

การศึกษาท่ี 2/2559 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 10   1  

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 จากผลการด าเนินงานการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร พบว่า จ านวนนิสิตที่สมัครเมื่อเทียบกับยอดรับมี
จ านวนมากกว่าเป้ารับแต่เมื่อพิจารณาจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจะเห็นได้ว่าต่ ากว่าเป้าในทุกหลักสูตรส าหรับแผนการ
เรียนปริญญาเดียว ทั้งนี้เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ก็พบได้กับหลักสูตรใน
คณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดโดยมหาวิทยาลัยอื่นเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานรับเข้าจ าแนกในแต่ละสาขาพบว่า
จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 ของสาขาวิชาสถิติมีจ านวนนิสิตเพียงแค่ 3 คน ไม่ถึงร้อยละ 10 ของเป้า
ที่ตั้งไว้ หลักสูตรและคณะจึงงดรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป เป็นเหตุให้ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสถิติจะไม่มีนิสิต ใน
ระหว่างปีการศึกษาที่ไม่มีนิสิตนี้ สาขาจะได้ทบทวนหลักสูตรที่มีอยู่ว่าควรจะท าอย่างไร จะมีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นที่
ต้องการของตลาดได้อย่างไร 
 ในขณะที่แผนการเรียนควบ 2 ปริญญาแนวโน้มของจ านวนนิสิตค่อนข้างเป็นไปตามเป้าเนื่องมาจากผู้เรียนทราบอยู่
ก่อนหน้าแล้วว่าหลังจากจบการศึกษาสามารถไปสอบเป็นครูตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้เลย ยกเว้นตรีควบโทที่มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากความต้องการในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทลดลง 
 เมื่อพิจารณาผลการรับนิสิตเข้าศึกษาในแต่ละโครงการพบว่า นิสิตที่เข้ามาเรียนในแต่ ละหลักสูตรจะเป็นนิสิตจาก
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อไป ควรก าหนดเป้ารับส าหรับโครงการ
ดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นเพื่อท าให้ได้จ านวนนักเรียนท่ีมาเรียนมายิ่งข้ึน 
 ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ถูกรับเข้าศึกษาจะพบว่าได้นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ทั้ง 3 แผนการศึกษา แต่การก าหนดคุณสมบัติมีข้อหนึ่งทีแตกต่างใน 3 แผนการศึกษา คือเกรดเฉลี่ยก่อนเข้าจะพบว่า
แผนการเรียนควบ 2 ปริญญาจะก าหนดสูงกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการเรียนดังกล่าวภาระการเรียนเยอะต้องมีการ เรียนใน
ภาคฤดูร้อนด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้ผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าแผนการศึกษาแบบปริญญาเดียว แต่เมื่อเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรแล้วจะเรียนในรายวิชาของหลักสูตรพร้อมกัน ท าให้ห้องเรียนมีความหลากหลายอาจารย์ผู้สอนต้องมีเทคนิคการสอน
เป็นอย่างดีจึงจะท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ อย่างไรก็ตามจากความหลากหลายที่ได้นี้ท าให้หลักสูตรสามารถพัฒนา
ผู้ช่วยสอน (TA) เพื่อช่วยในการดูแลนิสิตทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อลดปัญหาการตกออกได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ 
 โดยในปีการศึกษา 2560 คณะได้มีการด าเนินการเพื่อให้ได้จ านวนนิสิตเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาดังนี้ 
 1. จัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร เน้นโรงเรียนที่ให้ความสนใจสมัครใน
หลักสูตรของคณะจ านวนมากก่อนโดยพิจารณาจากสถิติก่อนหน้า 
 2.  จัดท าแผนการศึกษาตรีควบโทจากหลักสูตรที่มีอยู่ของคณะ ได้แก่หลักสูตรตรีชีววิทยาและโทชีววิทยา 
 3.  ปรับคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะเข้าโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่จากที่ต้องเป็นนักกีฬาให้เหลือ
แค่มีความสนใจในกีฬา 
 4.  เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะเน้นให้ข้อมูลการได้งานท าหรืออาชีพท่ีสามารถท าได้หลังจบการศึกษา 
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แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา  
 เพื่อให้จ านวนรับนิสิตเป็นไปตามเป้าหมาย คณะและหลักสูตรจึงได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดโดยมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ระงับการรับนิสิตของสาขาวิชาสถิติในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้สาขาหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดงานต่อไป 
 2.  ปรับเป้ารับในโครงการรับตรง 10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
  
การติดตามผลการเรียนในแต่ละชั้นปีและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
การวางแผน  
 จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ก าหนดอัตรานิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในแต่ละปี
การศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังท่ีผ่านมา ดังแสดงในตาราง C1.7 
 
ตาราง C1.7 เป้าหมายอัตราการส าเรจ็การศกึษาและอัตราจ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาตอ่ในแต่ละปีการศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร  
         

หลักสูตร สาขาวิชา 
เป้าหมายอัตรานิสิต 

ที่ไม่ศึกษาต่อใน 
แต่ละปีการศึกษา 

อัตราการส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ  
(ต่อปี) 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ส าเร็จการศึกษา (ปี) 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 30 60 4 
เคม ี 20 80 4 
ชีววิทยา 30 80 4 
ฟิสิกส ์ 20 80 4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา  

20 85 4 

สถิต ิ 40 60 4 
อุตสาหกรรมรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ  

20 80 4 

รวม 20 60 4 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 10 80 2 
ชีววิทยา - 100 2 

รวม 20 60 2 
 
การด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่ใช้ท าการเรียนการสอน 
คือ หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 ผลการด าเนินงานการคงอยู่ของนิสิตแต่ละช้ันปี ตาราง C1.8 จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพนิสิตใน  
แต่ละปีการศึกษาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง C1.9 และผลการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดดังแสดง
ในตาราง C1.10  
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ตาราง C1.8  จ านวนนสิิตในแต่ละชั้นปีจ าแนกตามแผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษา 
รหัสแรก

เข้า 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง 

ปริญญาเดียว 

57 149 146 115 100 103 - 12 
58 188 184 156 151    
59 205 204 180     
60 123 122      

ควบ 2 ปริญญา 

57 282 280 267 253 249   
58 277 276 249 227    
59 294 294 271     
60 290 295      

ตรีควบโท 

57 19 17 14 13 8   
58 16 16 14 10    
59 8 8 7     
60 4 4      

 
ตาราง C1.9 การคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปีจ าแนกตามแผนการเรียนในแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตร สาขา 
รหัส
แรก
เข้า 

ปริญญาเดียว ควบ 2 ปริญญา ตรีควบโท 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์

57 21 14 13 12  117 112 104 102  

  
58  35 30 27   106  96 89   
59  29 24      112 104     
60 13        118        

เคม ี

57 32  25 24 23  31 29 29 29 8  8 7 4 
58 33  29 28   56 51 48   4 4 3   
59  35 35     43  42      4 4     
60 18         41        2       

ชีววิทยา 

57 36  30 21 26 83  75 73 73 6 6 6 4 
58 46  39 38      73 64 57  12 10 7   
59  58 44      83 77      4 3     
60 32        76         2       

ฟิสิกส ์

57 5  5 3 3 30 28 26 24 

 

58 16  10 10   29  26 25   
59  13 13     34  27     
60 5        37       

วิทย์กีฬา 

57 34  26 25 25  19 23 21 21 
58 28  25 26   12  12 11   
59  37 35       22 21     
60  47        12       
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หลักสูตร สาขา 
รหัส
แรก
เข้า 

ปริญญาเดียว ควบ 2 ปริญญา ตรีควบโท 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

สถิต ิ

57  8 8 7 7 

   

58 9 8 9   
59 8  6     
60  3       

อุตสาห 
กรรมฯ 

57 10 7 7 7 
58 17 15 13   
59  24 23     
60 4        

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์
59         

 

60 4       

ชีววิทยา 
59 1 1     
60 3       

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

60 1       

 

 จากตาราง C.1.9 จะพบว่ามีนิสิตอัตราการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละสาขายังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในแผนการ
เรียนเดียว  ในขณะที่แผนการเรียนควบ 2 ปริญญา และตรีควบโท จะค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การคงอยู่ของนิสิตในแต่
ละหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรได้เสนอให้คณะแต่งตั้งให้นิสิตมีที่ปรึกษาคอยก ากับติดตามและดูแล อย่าง
ใกล้ชิด ในทุกแผนการเรียน โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษาก่อนลงทะเบียน ในระหว่างนั้น
ถ้าต้องการค าปรึกษาก็สามารถเข้าพบได้ตลอดเวลา 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุการไม่ศึกษาตอ่ในแต่ละชั้นปีจ าแนกตามแผนการเรียนไดผ้ลแสดงดังตาราง C1.10 พบว่าส่วนใหญ่
สาเหตุจะมาจากการไมล่งทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้าศึกษาและจากย้ายสาขาออก  
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ตาราง C.1.10 จ านวนนิสิตทีพ่้นสภาพจากการเป็นนิสิต (Drop-out) แต่ละรุ่นของแต่ละหลักสูตรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 จ าแนกแผนการเรียน 
ปริญญาเดียว  

            

หลักสูตร นิสิต
รับเข้า
(คน) 

Drop-
out 

ก่อนเข้า
ศึกษา 

ย้าย
สาขา

เข้า(คน) 

รวม
นิสิต
(คน) 

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต(Drop-out) Drop-
out  
รวม
(คน) 

Drop-
out  

รวม(%) 

คงเหลือ
(คน) ผล

การ
เรียน 

ไม่ช าระ
เงิน 

 ลาออก  ไม่
ลงทะเบียน

เรียน 

ย้ายสาขา
ออก 

วท.บ.คณิตศาสตร ์ 76 0 0 76 1 0 2 3 5 11 14.47 65 
วท.บ.เคม ี 102 0 2 104 1 0 3 7 0 11 10.58 93 
วท.บ.ชีววิทยา 135 1 6 140 1 0 2 8 3 14 10.00 126 
วท.บ.ฟิสิกส ์ 31 0 0 31 0 0 0 1 3 4 12.90 27 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 129 0 4 133 2 0 0 4 0 6 4.51 127 
วท.บ.สถิต ิ 24 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0.00 25 
วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 47 0 0 47 1 0 1 0 0 2 4.26 45 
รวม 544 1 13 556 6 0 8 23 11 48 8.63 508 
 

            

 

ควบ 2 ปริญญา              

หลักสูตร 
นิสิต

รับเข้า
(คน) 

Drop-
out 

ก่อนเข้า
ศึกษา 

ย้าย
สาขา
เข้า
(คน) 

รวม
นิสิต
(คน) 

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต(Drop-out) Drop-
out  
รวม
(คน) 

Drop-
out 

รวม(%) 

คงเหลือ
(คน) 

ผล
การ
เรียน 

ไม่ช าระ
เงิน 

 ลาออก 
 ไม่

ลงทะเบียน
เรียน 

ย้ายสาขา
ออก 

วท.บ.คณิตศาสตร ์ 525 1 2 526 2 1 4 13 2 22 4.18 504 
วท.บ.เคม ี 198 1 0 197 0 0 2 7 6 15 7.61 182 
วท.บ.ชีววิทยา 291 0 2 293 0 0 4 3 15 22 7.51 271 
วท.บ.ฟิสิกส ์ 160 0 0 160 0 1 2 2 5 10 6.25 150 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 119 0 3 122 0 2 1 1 1 5 4.10 117 
รวม 1,293 2 7 1,298 2 4 13 26 29 74 5.70 1,224 
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ตรีควบโท 
            

หลักสูตร นิสิต
รับเข้า
(คน) 

Drop-
out 

ก่อนเข้า
ศึกษา 

ย้าย
สาขา

เข้า(คน) 

รวม
นิสิต
(คน) 

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต(Drop-out) Drop-
out  
รวม
(คน) 

Drop-
out 

รวม(%) 

คงเหลือ
(คน) 

ผลการ
เรียน 

ไม่ช าระ
เงิน 

 ลาออก  ไม่ลงทะเบียน
เรียน 

ย้ายสาขา
ออก 

   

วท.บ.เคม ี 14 0 0 14 0 0 0 0 5 5 35.71 9 
วท.บ.ชีววิทยา 18 0 0 18 0 0 0 0 2 2 11.11 16 
รวม 32 0 0 32 0 0 0 0 7 7 21.88 25 
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ตาราง C1.11 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปีจ าแนกตามหลักสูตร 
 

แผนการศึกษา หลักสูตร อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี  
2557 2558 2559 2560 

ปริญญาเดียว วท.บ.คณิตศาสตร ์ 33.33  15.79 29.63 33.33 
วท.บ เคม ี 57.89 39.53 47.17 50.00 
วท.บ ชีววิทยา 55.00  42.86 32.61 56.82 
วท.บ ฟิสิกส ์  58.33 30.00 41.67 0.00 
วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  50.00 60.00 48.72 52.94 
วท.บ สถิต ิ  53.33 50.00 54.17 62.50  
วท.บ อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 13.64  25.00 33.33 60.00 
รวม  48.24  38.05  41.55  50.00 

ควบ 2 ปริญญา กศ.บ. และ วท.บ.คณิตศาสตร ์ 66.67 76.00 69.18 55.56 
กศ.บ. และ วท.บ เคม ี  100.00 69.86 73.77 54.90 
กศ.บ. และ วท.บ ชีววิทยา  88.89 77.91 56.03 60.15 
กศ.บ. และ วท.บ ฟิสิกส ์  100.00 64.86 78.05 79.31 
กศ.บ. และ วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 57.14  35.29 47.62 47.22  
รวม  83.33 71.66 66.92 55.35 

ตรีควบโท วท.บ เคมี และ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  - 8.33 50.00 0.00 
วท.บ ชีววิทยา และ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -  55.00  10.00 0.00 
รวม  -  29.55 25.00 0.00 

 
 
ตาราง C1.12 ผลการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดจากข้อมูลนิสิตที่เข้าศึกษาในปี 2557 และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 

ปริญญาเดียว 

หลักสูตร 
จ านวน
นิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะ 

เวลา 4 ปี <  4 ปี 4 ปี > 4.5 ปี 
วท.บ.คณิตศาสตร ์ 21 0 7 0 33.33 
วท.บ.เคม ี 36 0 18 0 50.00 
วท.บ.ชีววิทยา 44 0 25 1 56.82 
วท.บ.ฟิสิกส ์ 5 0 0 2 0.00 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 34 0 18 7 52.94 
วท.บ.สถิต ิ 8 0 5 2 62.50 
วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 10 0 6 0 60.00 
รวม 158 0 79 12 50.00 
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ควบ 2 ปริญญา 

หลักสูตร 
จ านวน
นิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะ 

เวลา 4 ปี <  4 ปี 4 ปี > 4.5 ปี 
กศ.บ. และ วท.บ.คณิตศาสตร ์ 171 0 95 0 55.56 
กศ.บ. และ วท.บ เคม ี 51 0 28 0 54.90 
กศ.บ. และ วท.บ ชีววิทยา 133 0 80 5 60.15 
กศ.บ. และ วท.บ ฟิสิกส ์ 58 0 46 0 79.31 
กศ.บ. และ วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา 

72 0 34 10 47.22 

รวม 485 0 283 16 58.35 
 

ตรีควบโท 

หลักสูตร 
จ านวน
นิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลา 4 ปี 

<  3.5 ปี 3.5 ปี > 4 ปี  

วท.บ เคมี และ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 0 0 0 0.00 
วท.บ ชีววิทยา และ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 0 0 2 0.00 
รวม 16 0 0 2 0.00 

 
เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในปี 2559 เทียบกับเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดไว้ ในตาราง C1.12 

พบว่าอัตราการส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะหลักสูตรฟิสิกส์ในปีการศึกษานี้
ไม่มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีเลย 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 

จากอัตราจ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา รูปที่ C1.1 อัตราจ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
4 ปีย้อนหลังของแต่ละหลักสูตรพบว่าอัตราจ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อรวมทั้งคณะมีจ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งแผนการเรียนเดียวและแผนการเรียนควบ 2 ปริญญา ยกเว้นแผนการเรียนตรีควบโทท่ี
ยังสูงอยู่ ทั้งนี้เนื่องมาจากนิสิตย้ายแผนการเรียนจากตรีควบโทมาเรียนแบบแผนการเรียนเดียว ดังแสดงในรูปที่ C1.2 
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รูป C1.1 อัตราจ านวนนิสิตทีไ่ม่ศกึษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 4 ปียอ้นหลังของแต่ละหลักสตูร 

 

 
รูป C1.2 อัตราจ านวนนิสิตทีไ่ม่ศกึษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 4 ปียอ้นหลังของแต่ละแผนการเรียน 

 
 แต่เมื่อพิจารณาแยกตามหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเป้าโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีนิสิตจ านวนน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากนิสิตส่วน
ใหญ่จะลาออกในช้ันปีที่ 1 โดยเป็นการย้ายแผนการศึกษาหรือย้ายสถาบันการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวในการรับเข้าควรมีการคัดกรองผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตร และเมื่อนิสิตเข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้วควรมีมาตรการในการ
ท าให้นิสิตรักในหลักสูตรที่เข้ามาแล้วด้วย ในขณะที่สาเหตุของการไม่ศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไปเนื่องจากผลการเรียนมีอัตราที่
ลดลง จากผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มมีความรู้พื้นฐานในระดับเดียวกัน การแบ่งการสอบย่อยจ านวนมากขึ้นรวมถึงการจัดโครงการพี่ติว
น้องที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ 
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คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วทิย์กีฬา สถติิ อุตสาหกรรม
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รูป C1.3 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีย้อนหลังของแต่ละหลักสตูร 

 

 

รูป C1.4 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ย้อนหลัง ทุกแผนการศึกษา 

 จากแนวโน้มของอัตราการส าเร็จการศึกษา ในแผนการเรียนเดียวดังแสดงในรูปที่ C1.3 และ C1.4 พบว่าส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลงในปี 2558 แต่ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ยกเว้นหลักสูตรฟิสิกส์ที่ปี 
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2560 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาแม้แต่คนเดียว เป็นเหตุให้อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะยัง
ไม่เป็นไปตามเป้า โดยคณะได้ตั้งไว้ท่ีมากกว่าร้อยละ 60 ทั้งนีเ้มื่อวิเคราะห์ผลพบว่าเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

 
 

หลักสูตร สาเหตุ แนวทางแก้ไขของหลักสูตร 
คณิตศาสตร ์ ไม่ผา่นรายวิชาเรียนทั้งในและนอกสาขา เพิ่มการดูแลนสิิตให้มากขึ้นกว่าเดมิ โดยเฉพาะอาจารย์ที่

ปรึกษา 
เคม ี ไม่สามารถผ่านการประเมินในรายวิชา

การศึกษาอิสระได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
ก าหนดกรอบเวลาและหัวข้อในการศึกษาอิสระให้มีความ
ชัดเจน 

ชีววิทยา นิสิตไม่สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษาใน
บางรายวิชา สอบไม่ผ่านวิชาบังคับนอกสาขา 
หรือวิชาของคณะอื่น มีทั้งที่ได้เกรด F และการ
ถอนรายวิชา (W) เ ช่น วิชาบังคับพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ 
หรือ เคมี วิชาเฉพาะด้าน เช่น ชีวสถิติ เคมี
อินทรีย์ ชีวเคมีทั่วไป และวิชาเอกบังคับในบาง
รายวิชา และยั งพบว่า  ส่ วนใหญ่นิสิตใน
ห ลั ก สู ต ร ส อ บ ไ ม่ ผ่ า น ใ น ก ลุ่ ม ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

จัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมการติวน้อง กิจกรรมเสริม
ภาษาอังกฤษภายในสาขาวิชาชีววิทยา 

ฟิสิกส ์ ไม่ผา่นรายวิชาเรียนท้ังในและนอกสาขา เพิ่มการดูแลนสิิตให้มากขึ้นกว่าเดมิ โดยเฉพาะอาจารย์ที่
ปรึกษา 

สถิต ิ ไม่ สามารถผ่ านการประเมินในรายวิชา
การศึกษาอิสระได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดกรอบเวลาและหัวข้อในการศึกษาอิสระให้มีความ
ชัดเจน 

อุตสาหกรรม
เคมีและ
เทคโนโลยีวัสด ุ

ไม่ผา่นกระบวนวิชาการศึกษาอิสระ/ 
สหกิจศึกษา และนิสติบางส่วนสอบไม่ผา่นใน
บางรายวิชา 

มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลนสิิต ท าให้แนวโน้มของการ
ส าเรจ็การศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโน 
โลยีการกีฬา 

นิ สิ ต ยั ง ค ง ติ ด วิ ช า เ รี ย นที่ ยั ง ไ ม่ ผ่ า นซึ่ ง
จ าเป็นต้องลงเรียนเพื่อให้ผ่านในรายวิชาได้แก่ 
วิชา กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น วิชาสรีรวิทยา
เบื้องต้น และที่ส าคัญ รายวิชา โครงงาน ซึ่ง
นิสิตจะต้องท าวิจัยและท าการสอบวิจัยเพื่อให้
ผ่านในรายวิชา แต่ความสามารถในการท าวิจัย
ของนิสิตแต่ละคนแตกต่างกัน 

ก าหนดกรอบเวลาและหัวข้อในการศึกษาอิสระให้มีความ
ชัดเจน 

 
 นอกจากแนวทางแก้ไขของหลักสูตรที่ได้เสนอมาข้างต้น คณะยังมีระบบและกลไกที่ช่วยผลักดันอัตราการส าเร็จการศึกษา
ภายใน 4 ปีของนิสิตในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  
 1)  จัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาเพื่อจัดตั้งโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิตเพื่อลดการ dropout  [C1(1)] และ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ [C1(2)] เพี่อลดอัตราการออกกลางคัน (Drop out) ของนิสิตตลอดหลักสูตร 
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 2) คณะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประจ า [C1(3)] และคณะกรรมการวิชาการ [C1(4)] ที่มีหน้าที่ วางแผน ส่งเสริม 
สนับสนุน และติดตาม การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 3) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 [C1(5)] ที่จัดท าข้ึนโดยมหาวิทยาลัย 
 4) สนับสนุนงบประมาณให้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในแต่ละภาคการศึกษา [C1(6)] เพื่อให้นิสิต
สามารถใช้งบประมาณที่ได้จากการจัดสรรในการซื้ออุปกรณ์บางส่วนส าหรับการท าการศึกษาอิสระ 

 
 ทั้งนี้เมื่ออัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อเทียบเคียงกับคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เทียบเคียง 
จะพบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยายังมีอัตราการส าเร็จที่ต่ ากว่ามาก ดังนั้นเพื่อให้แต่ละ
หลักสูตรได้มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนพัฒนาในแต่ละด้าน มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านระบบ 
www.reg.up.ac.th โดยก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูข้อมูล เช่น สาเหตุการพ้นสภาพ อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อ
ใช้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

 
ปริญญาโท 
การด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 นิสิตปริญญาโทของแต่ละหลักสูตรมีแสดงในตาราง C1.13  
 
ตาราง C1.13 จ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 
 
รหัสแรกเข้า จ านวน

รับในรุ่น
นั้น 

จ านวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาท่ี 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5  1 2 3 3 เป็นต้นไป 
คณิตศาสตร ์

2560 4             
ชีววิทยา 

2559 1             
2560 3             

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์
2560 1             

 
 จากตารางพบว่านิสิตปริญญาโทของหลักสูตรคณิตศาสตร์มีจ านวนทั้งหมด 4 คน นิสิตอยู่ช้ันปีที่ 1 ซึ่งในปีการศึกษาก่อน
หน้าไม่มีนิสิตท าให้ในปีนี้จึงไม่มีคนจบการศึกษา ในขณะที่หลักสูตรชีววิทยานิสิตยังอยู่ช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 2 ไม่มีนิสิตที่จบ
การศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องจากเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในภาค 2/2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เริ่มเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรก 
  
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 จากผลการด าเนินงานถึงแม้จะไม่มีนิสิตจบการศึกษาอันเนื่องมาจากนิสิตยังอยู่ในระดับช้ันท่ีปี่ 1 และ 2 ทั้ง 2 หลักสูตร แต่
เพื่อป้องกันการจบไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หลักสูตรและคณะได้หาแนวทางร่วมกัน คือ ก าหนดให้นิสิตพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีการแต่งตั้งตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาในภาคเรียนแรกในช้ันปีที่ 1 และให้

http://www.reg.up.ac.th/
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อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามงานท่ีมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และมีทุนในการสนับสนุนให้นิสิตได้ไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ซึ่งเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการจบการศึกษา 
 
หลักฐาน 
C1(1)  โครงการเสรมิสร้างความรู้ให้แก่นิสิตเพื่อลดการ dropout ของแต่ละสาขา 
C1(2)  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ของแต่ละสาขา 
C1(3)  ค าสั่งคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ 
C1(4)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
C1(5)  โครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  
 2560 
C1(6)  โครงการจดัซื้อวัสดุและสารเคมสีนับสนุนการศึกษาอิสระ 
 
คะแนนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร\เกณฑ์ย่อย 8 11 
1 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 3 2 
2 วท.บ.เคมี  3 2 
3 วท.บ.ชีววิทยา  4 3 
4 วท.บ.ฟิสิกส ์ 3 2 
5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 3 2 
6 วท.บ.สถิต ิ 3 2 
7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 3 2 
8 วท.ม.คณิตศาสตร์  4 4 
9 วท.ม.ชีววิทยา 3 2 

 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
การวางแผน 
 จากแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 – 2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนนั้นได้มี
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการได้งานท าของบัณฑิต โดยได้ก าหนดเป้าหมายและตัวบ่งช้ีการได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์
ในการประกอบวิชาชีพในปีการศึกษา 2560 คือ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มี
เป้าหมายที่ ร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา สอดคล้องและสื่อถึงคุณภาพบัณฑิตกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของแต่
ละสาขาวิชา 

 
การด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ท าการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อส ารวจภาวะการมีงานท า ได้ส ารวจข้อมูลจากบัณฑิต
ที่มาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบัณฑิตแบบปีต่อปี ในปีการศึกษา 2560 ได้ท า
การเก็บข้อมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในกระบวนการการวางแผน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ผล คณะวิทยาศาสตร์ได้ท างานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
กระบวนการต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อได้มาซึ่งการท างานของบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายและการเรยีนรู้ที่คาดหวงั
ของหลักสูตร 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจบการศึกษา ภาวะการมีงานท า ช่วงเวลาที่รองาน การท างานท่ีตรงสาขาวิชาชีพ และ
อัตราเงินเดือนของการท างานนั้น คณะได้น าข้อมูลจากกองบริการการศึกษา งานทะเบียนและฐานข้อมูลจากระบบ REG โดยการ
กรอกข้อมูล online ของบัณฑิต (ซึ่ง CITCOM ได้พัฒนาแอปพริเคช่ันการกรอข้อมูลภาวะการมีงานท าที่เช่ือมโยงกับระบบของ 
สกอ.) และคณะได้เก็บข้อมูลจากการประสานงานกับบัณฑิตในการขอข้อมูลการท างาน โดยมีนักวิชาการศึกษา จัดเก็บข้อมูล ท า
แบบประเมิน แบบสอบถาม online ในช่วงฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวการณ์ได้งาน
ท าของบัณฑิตในปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ในการท างานและศึกษาต่อ ถ้าบัณฑิตกรอกข้อมูล
ไม่ครบนักวิชาการศึกษาจะท าการติดตามข้อมูลบัณฑิตผ่านหัวหน้าสาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรองรับให้นิสิตได้มีโอกาสก้าวสู่การท างานในสาขาวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต ที่มีการส ารวจความต้องการของบุคลากร ความพึงพอ ใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากร และความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของนิสิต โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่โลกของการท างานและการศึกษาต่อ ที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนประวัติแนบการท างาน การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐานและโปรแกรมท างานท่ีจ าเป็นโดยคอมพิวเตอร์  

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ตาราง C2.1 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2557 – 2559 

สาขาวิชา 
จบปีการศึกษา 2557* จบปีการศึกษา 2558* จบปีการศึกษา 2559* 

บั ณ ฑิ ต
จบ 

มีงานท า ร้อยละ 
บั ณ ฑิ ต
จบ 

มีงานท า ร้อยละ 
บั ณ ฑิ ต
จบ 

มีงานท า ร้อยละ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 14 5 35.71 9 6 66.67 10 4 40.00 
วท.บ.เคมี 33 18 54.55 27 17 62.96 29 18 62.06 
วท.บ. ชีววิทยา 33 25 75.76 26 19 73.08 24 13 54.16 
วท.บ. ฟิสิกส์ 14 7 50.00 10 6 60.00 9 5 55.55 
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*หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจหลังจากจบบัณฑิตจบการศึกษาประมาณ 1 ปี ในวันที่มาเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ซึ่งข้อมูลของปีการศึกษา 2557 ส ารวจในเดือนมีนาคม 2559 และข้อมูลปีการศึกษา 2558 ส ารวจในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 และข้อมูลของปีการศึกษา 2559 ส ารวจในเดือนมกราคม 2561 (ซึ่งไม่มีการส ารวจเพิ่มเติมอีกท้ังสามปีการศึกษา) 
 
 ตารางแสดงข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีคือในปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2559 
แยกตามสาขาวิชาหรือแยกตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็นข้อมูลที่บอกจ านวนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนการได้งานท า และค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า ต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ค่าร้อยละ
ของการมีงานท าพบว่า บัณฑิตมีแนวโน้มของการมีงานท าที่ลดลงจากปีการศึกษา 2558 ด้วยอัตราร้อยละ 67.21 ในปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2558 มีอัตราร้อยละ 73.98 ส่วนข้อมูลของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เปิดรับ
นิสิตในปีการศึกษา 2557 และส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
 

สาขาวิชา 
จบปี

การศึกษา 
2557* 

จบปี
การศึกษา 
2558* 

จบปี
การศึกษา 
2559* 

สาขาวิชา 
จบปี

การศึกษา 
2557* 

จบปี
การศึกษา 
2558* 

จบปี
การศึกษา 
2559* 

สาขาวิชา 
จบปี

การศึกษา 
2557* 

วท.บ. อุตสาหกรรมฯ 11 9 81.82 13 9 69.23 12 8 66.66 
วท.บ. วิทย์ฯกีฬา 23 22 95.65 22 19 86.36 22 17 77.27 
วท.บ. สถิติ 9 7 77.78 15 14 93.33 15 14 93.33 
วทม. คณิตศาสตร์ ไม่มีบณัฑิตจบ 1 1 100.00 1 1 100.00 
รวม 137 93 67.88 123 91 73.98 122 82 67.21 
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รูป C2.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีงานท า 

 
 ร้อยละของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีงานท ามีแนวโน้มที่ลดลง จากปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีความ
ย้อนแย้งกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า บัณฑิตปริญญาตรีร้อยละ 75 ได้งานท า
หรือประกอบวิชาชีพอิสระ แต่เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละหลักสูตรพบว่าหลักสูตรที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 75 ได้แก่ หลักสูตรวท.ม. 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 (เนื่องจากมีนิสิตจบเพียงคนเดียว) หลักสูตร วท.บ. สถิติ ร้อยละ 93.33 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา ร้อยละ 77.27 ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะยังไม่มีจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าไม่ถึงเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์
ของคณะ ส่วนหลักสูตรที่มีร้อยละการท างานของบัณฑิตลดลงมากได้แก่ หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา 
และหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เนื่องจากทั้งสามหลักสูตรมีจ านวนบัณฑิตที่รอการตอบรับท างาน หรือ
บัณฑิตที่ยังว่างงานมีจ านวนมากในช่วงที่ท าการส ารวจข้อมูล 
 

67.88

0.00

77.78

95.65

81.82

50.00

75.76

54.55

35.71

73.98

100.00

93.33

86.36

69.23

60.00

73.08

62.96

66.67

67.21

100.00

93.33

77.27

66.66

55.55

54.16

62.06

40.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
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วทม. คณิตศาสตร์

วท.บ. สถิติ

วท.บ. วิทย์ฯกีฬา

วท.บ. อุตสาหกรรมฯ

วท.บ. ฟิสิกส์

วท.บ. ชีววทิยา

วท.บ.เคมี

วท.บ. คณิตศาสตร์

แผนภูมิแสดงร้อยละของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีงานท า

จบปีการศึกษา 2559 จบปีการศึกษา 2558 จบปีการศึกษา 2557
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ตาราง C2.2 ตารางแสดงรายละเอียดร้อยละการท างานตามสายงาน และสถานะด้านการท างานภายหลังจบการศึกษาปีการศึกษา 2557 – 2559 

สาขาวิชา 

บัณฑิตจบปีการศึกษา 2557* บัณฑิตจบปีการศึกษา 2558* บัณฑิตจบปีการศึกษา 2559* 
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วท.บ. คณิตศาสตร์ 21.43 0.00 7.14 50.00 7.14 11.11 0.00 11.11 22.22 11.11 10.00 0.00 30.00 10.00 10.00 
วท.บ.เคมี 39.39 0.00 18.18 24.24 3.03 33.33 0.00 14.81 22.22 33.33 24.14 3.45 20.69 17.24 0.00 

วท.บ. ชีววิทยา 12.12 3.03 3.03 18.18 3.03 19.23 3.85 3.85 23.08 19.23 12.50 8.33 8.33 25.00 12.50 
วท.บ. ฟิสิกส์ 21.43 14.29 7.14 42.86 0.00 20.00 0.00 0.00 40.00 20.00 22.22 0.00 11.11 33.33 0.00 

วท.บ. อุตสาหกรรมฯ 18.18 0.00 9.09 9.09 0.00 0.00 15.38 0.00 30.77 0.00 41.67 0.00 0.00 25.00 0.00 
วท.บ. วิทย์ฯกีฬา 82.61 0.00 0.00 0.00 4.35 54.55 4.55 0.00 13.64 54.55 36.36 0.00 0.00 13.64 4.55 
วท.บ. สถิติ 22.22 0.00 0.00 22.22 0.00 33.33 0.00 6.67 0.00 33.33 26.67 13.33 0.00 6.67 0.00 

วท.ม. คณิตศาสตร์ - - - - - 100.0 0.00 0.00 0.00 100.0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวม 33.58 2.19 7.30 21.90 2.92 28.46 3.25 5.69 20.33 28.46 25.41 4.10 9.84 18.03 4.10 

*หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจหลังจากบัณฑิตจบการศึกษาประมาณ 1 ปี ในวันท่ีมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งข้อมูลของปีการศึกษา 2557 ส ารวจ
ในเดือนมีนาคม 2559 ส่วนข้อมูลปีการศึกษา 2558 ส ารวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และข้อมูลปีการศึกษา 2559 ส ารวจในเดือนมกราคม 2561 (ซึ่งไม่มีการส ารวจเพิ่มเติมอีกท้ัง
สามปีการศึกษา) 
 
 จากตารางได้แสดงค่าร้อยละของ สถานะบัณฑิตภายหลังจากจบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนกระทั่งปีการศึกษา 2559 แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนภายในสาขาวิชา
ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยแยกสถานะบัณฑิตตามการติดตามข้อมูลบัณฑิตดังนี้ 1) การท างานตรงสายงาน 2) การท าอาชีพอิสระที่ไม่ตรงตามสายงาน 3) ท าการศึกษาต่อ 4) ว่างงาน
หรือยังไม่มีงานท าหรือรองาน และ 5) บัณฑิตที่ไม่กรอกข้อมูลการท างาน 
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รูป C2.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของการมีงานท าหลักจากจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 

 

 
รูป C2.3 แผนภูมิแสดงร้อยละของการมีงานท าหลังจากจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
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วท.ม. คณิตศาสตร์

วท.บ. สถิติ
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วท.บ. อุตสาหกรรมฯ

วท.บ. ฟิสิกส์

วท.บ. ชีววทิยา

วท.บ.เคมี

วท.บ. คณิตศาสตร์

ร้อยละของสถานะการมีงานท าหลังจบการศึกษา 2557

ท างานตรงสาย อาชีพอสิระ ศึกษาต่อ ว่างงาน ไม่กรอกข้อมูล
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วท.ม. คณิตศาสตร์

วท.บ. สถิติ

วท.บ. วิทย์ฯกีฬา

วท.บ. อุตสาหกรรมฯ

วท.บ. ฟิสิกส์

วท.บ. ชีววทิยา

วท.บ.เคมี

วท.บ. คณิตศาสตร์

ร้อยละของสถานะการมีงานท าหลังจบการศึกษา 2558

ท างานตรงสาย อาชีพอสิระ ศึกษาต่อ ว่างงาน ไม่กรอกข้อมูล
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รูป C2.4 แผนภูมิแสดงร้อยละของการมีงานท าหลังจากจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 

 
 จากแผนภูมิร้อยละของการมีงานท าของบัณฑติที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จนกระทั่งปีการศึกษา 2559 แสดง
ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยแยกตามหลักสูตรที่สอนภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์ พบว่าการประเมินการได้งานท าของบัณฑิตตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน กลยุทธ์ที่ 2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนั้นเกินกว่าเป้า ร้อยละ 50 ที่ตั้งไว้
ยกเว้นหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ และหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท าย้อนหลังตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 พบว่ามีความไม่แน่นอนของการท างานตรงสายงานของแต่ละวิชาชีพ  
 จากแนวโน้มการท างานท่ีตรงสายงานหรือตรงตามวิชาชีพของบัณฑิต เป็นผลมาจากการได้ปรับใช้รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรที่มุ่งให้หลักสูตรได้สร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้ องกับการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการน าไปใช้งาน จึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่จะได้เพิ่มความชัดเจนด้าน
วิชาชีพของแต่ละหลักสูตรให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สู่การพัฒนาวิชาชีพของบัณฑิต ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงาน
อย่างถูกต้องและตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
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วท.บ. คณิตศาสตร์

ร้อยละของสถานะการมีงานท าหลังจบการศึกษา 2559

ท างานตรงสาย อาชีพอสิระ ศึกษาต่อ ว่างงาน ไม่กรอกข้อมูล
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รูป C2.5 แผนภูมิแสดงระยะเวลาของการได้งานท าภายหลังจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2559 

 
 การรายงานผลในด้านระยะเวลาของการได้งานท าของบัณฑิต พบว่าข้อมูลของแต่ละหลักสูตรมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2559 จากข้อมูลในปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มของระยะเวลาการได้งานท า
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 เกือบทุกหลักสูตร และจากค่าร้อยละเป้าหมายการเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาพบว่าในปี
การศึกษา 2559 มีระยะเวลาการได้งานท ามากกว่าปีก่อน ๆ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการได้งานท าของบัณฑิตเริ่มมีอุปสรรค
เพิ่มมากข้ึนจากปีการศึกษา 2558 เนื่องจากค่าเฉลี่ยของระยะเวลาได้งานท าคณะวิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 0.55 ปี หรือคิดเป็น 
6 เดือน หรือครึ่งปี กว่าที่บัณฑิตจะได้งานท า หลักสูตรที่ใช้เวลาในการเข้าท างานนานกว่าหลกัสูตรอื่น ๆ  ได้แก่ หลักสูตร วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตร วท.บ. อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และหลักสูตร วท.บ.     คณิตศาตร์ 
ส่วนหลักสูตรที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการได้งานท าได้แก่หลักสูตร วท.ม. คณิตศาสตร์ 
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อัตราเฉล่ียการได้งานท า (ปี)

สาขาวิชา

แผนภูมิแสดงระยะเวลาของการได้งานท าภายหลังจบการศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 - 2559

จบปีการศึกษา 2559

จบปีการศึกษา 2558

จบปีการศึกษา 2557
วท.บ. อุตสาหกรรมฯ 
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รูป C2.6 แผนภูมิแสดงอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานท าภายหลังจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2559 

 
 การรายงานผลในด้านอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานท าในช่วงปีการศึกษา 2557 – 2559 มีทิศทางที่ไม่
แน่นอนในแต่ละสาขาวิชา โดยภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14,141 บาท ของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2559 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 เป็นอย่างมาก ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราเงินเดือนมากที่สุดคือ
หลักสูตร วท.ม. คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเงินเดือนเท่ากับ 17,000 บาท และหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16,733 บาท ส่วนหลักสูตรทีมีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยอัตราเงินเดือนสูงข้ึนได้แก่ หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา 
และหลักสูตร วท.บ. อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
และหลักสูตรที่มีแนวโน้มการลดลงของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยได้แก่ หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 9,000 บาท ใน
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งลดลงอย่างมากจากปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2557 
  
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา  
 จากการวิเคราะห์และรายงานผลของการได้งานท า ท าให้ทราบว่า การได้งานท าของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็น
บรรลุผลตามเป้าของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ แต่พบว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ด้านอัตราการได้งานท าของบัณทิต คณะได้ด าเนินแนวทางแก้ไขโดยเพิ่มนโยบายการฝกึงานแบบสหกิจศึกษาให้กับ นิสิตช้ันปีท่ี 
4 ได้มีช่องทางในการฝึกงาน และเพิ่มโอกาสในการได้งานท าจากการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาไปด้วย ซึ่งรูปแบบการฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษา ได้เริ่มวางระบบและส่งเสริมตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 การด าเนินการฝึกงานแบบสหกิจนั้นท าให้นิสิตที่เข้าไป
ฝึกงานตามสถานประกอบการได้โอกาสเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นจ านวนมากขึ้น หรือเป็นช่องทางในการ
รับเข้าท างานของสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เห็นว่าได้ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการที่มีความน่าเช่ือถือมาแล้ว ด้วยเหตุ

15,730 

13,857 

22,866 

12,888 

14,214 

12,517 

15,538 

10,940 

17,053 

23,220 

14,995 

16,505 

11,722 

10,100 

13,221 

16,781 

12,166 

14,141 

17,000 

14,228 

16,733 

14,375 

9,000 

15,370 

14,326 

8,500 

 1,000  4,000  7,000  10,000  13,000  16,000  19,000  22,000

รวม

วท.ม. คณิตศาสตร์

วท.บ. สถิติ

วท.บ. วิทย์ฯกีฬา

วท.บ. อุตสาหกรรมฯ

วท.บ. ฟิสิกส์

วท.บ. ชีววทิยา

วท.บ.เคมี

วท.บ. คณิตศาสตร์

อัตรำเงนิเดือนเฉล่ีย

อัตราเงนิเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานท าภายหลังจบการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557-2559

จบปีการศึกษา 2559 จบปีการศึกษา 2558 จบปีการศึกษา 2557
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นี้เป็นผลให้จ านวนการได้งานท าของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มีอัตราเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าในปีการศึกษาต่อไป จะมี
อัตราการได้งานท าที่เกินเป้าท่ีคณะตั้งไว้ 
 ด้วยการส่งเสริมการได้งานท าของบัณฑิตที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คณะมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการตลาดนัด
แรงงาน การแนะแนวอาชีพ การลงทะเบียนผู้ต้องการสมัครงานของกระทรวงแรงงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดงาน
ทั้งของมหาวทิยาลัย ทั้งหน่วยจัดหางานจังหวัดเป็นต้น ที่ส าคัญคณะได้ส่งบัณฑิตและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิต การสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน การเขียนซุปเปอร์เรซูเม่ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการได้งานท าของบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  
คะแนนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร\เกณฑ์ย่อย 10 11 
1 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 2 2 
2 วท.บ.เคมี  3 2 
3 วท.บ.ชีววิทยา  4 3 
4 วท.บ.ฟิสิกส ์ 2 2 
5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 2 2 
6 วท.บ.สถิต ิ 3 2 
7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 2 2 
8 วท.ม.คณิตศาสตร์  3 4 
9 วท.ม.ชีววิทยา 2 2 

 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการวางแผนตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน ในกล
ยุทธ์ที่ 3 คุณภาพบัณฑิต คณะมีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตในปีการศึกษา 2559 ในด้านจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ข้อมูล
นายจ้าง การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม, 2) ด้านความรู้, 3) ด้านทักษะทางปัญญา, 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารเทศ ร่วมกับ ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน คือ 1) ด้านสุนทรียภาพ 2) ด้านสุขภาพ และ 3) ด้านบุคลิกภาพ ซึ่ง คณะได้ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวบ่งช้ีคุณภาพบัณฑิตโดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ในระดับ 4 ±0.5 (คุณภาพบัณฑิต 
5 ด้าน + อัตลักษณ์บัณฑิต)  
 
การด าเนินงาน 
 คณะได้มอบหมายให้สาขาวิชาที่ดูแลหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้วางแผนออกแบบและสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
แต่ละหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพบัณฑิต ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ application 
ระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตทั้งแบบเอกสารและแบบออนไลน์ (app.up.ac.th/employ) มีการประชุมเพื่อก าหนดแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีนักวิชาการศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เอกสาร 
โครงการ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า และข้อมูลของนายจ้างจากระบบภาวะการมีงานท าของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของหลักสูตรจะต้องกรอกข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระบบติดตาม
คุณภาพบัณฑิต และนักวิชาการศึกษาจึงด าเนินการเพื่อให้นายจ้างเข้าไปประเมนิคุณภาพบัณฑิตผา่นระบบการตดิตามคุณภาพ
บัณฑิต (ถ้านายจ้างไม่เข้าไปกรอกในระบบ นักวิชาการศึกษาจะแจ้งไปยังหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อให้บัณฑิตประสานกับนายจ้างให้
กรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต) การประเมินคุณภาพบัณฑิตจะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าข้อมูล
การประเมินคุณภาพบัณฑิตมาวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพบัณฑิต และปรับปรุงหลักสูตร 
 การด าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเช่น โครงการนิเทศการสอนที่คณาจารย์
จะต้องไปประเมินการสอนของนิสิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
ประเมินผลกิจกรรมตามเกณฑ์ AUN QA ซึ่งจะท าการส ารวจหลักสูตร 4 ด้าน (ด้านคุณภาพหลักสูตร ความต้องการของ
บุคลากรในด้านการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
ของนิสิต) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสู่โลกการท างานและการศึกษาต่อ ที่ให้นิสิตได้เตรียมตัวสู่การท างานและ
สร้างโอกาสในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มุ่งให้นิสิตมีความเข้าใจ
ในการใช้สารเคมี การใช้ห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียได้ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพด้านการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมากข้ึน 
 การด าเนินการของคณะในการวางแผนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ของบัณฑิต การมุ่งเน้นคุณลักษณะและอัต ลักษณ์
บัณฑิต ในหัวข้อการท าการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนแบบ OBE เพื่อให้สนองตอบกับคุณภาพบัณฑิตตามแต่ละ
หลักสูตรอย่างแท้จริง โดยเน้นในเรื่องการออกแบบการจัดการเรีนยการสอนบนพื้นฐานของ สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส าคัญใน 3 องค์ประกอบคือ ผลการเรียนรู้ ศาสตร์การสอน และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ 
 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะท าการประเมินและวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตโดยใช้ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 จนกระทั่งปีการศึกษา 2559 ในการดูแนวโน้มพัฒนาการ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตด้านคุณภาพ
บัณฑิตของคณะ ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะการมีงานท า การท างานตรงตามสายงาน ระยะเวลาของการได้งานท า และอัตรา
เงินเดือนของบัณฑิตได้รายงานผลใน C.2 การได้งานท าของบัณฑิต เรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนั้นได้รายงานผลเป็นตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน รวมถึงด้านอัตลัษณ์บัณฑิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2559 
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จ านวน 122 คน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 123 คน และปีการศึกษา 2557 จ านวน 137 คน ได้ข้อมูลดังแสดงในแผนภาพ
ต่อไปนี ้

 
  รูปภาพท่ี C.3.1 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม 

* ระดับคะแนน 4.51-5.00 มากที่สุด, 3.51-4.5 มาก และ 2.51-3.50 ปานกลาง 
 
 คุณภาพบัณฑิตในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในปีการศึกษา 2559 อยู่ในเกณฑ์มาก และผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมาย
ที่คณะได้ก าหนดในแผนกลยุทธ์ คุณภาพบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินความพึง
พอใจในระดับมาก เมื่อดูผลย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งแสดงว่าแนวโน้มการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม (ความซื่อสัตย์สุจริต การเป็น
ผู้มีวินัย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร สังคม การเป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร มีความมุ
มานะอดทน เป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา) มีความสม่ าเสมอในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านนี้อย่างละเอียดอ่อน ซึ่งคณะได้มี
โครงการที่รองรับและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา เช่น โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อก้าวสู่โลกการท างานและการศึกษาต่อ, โครงการ Science cleaning day, โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต, 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต, โครงการสานรักอย่างปลอดภัย, โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน, โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสาขาเคมี, กิจกรรมฟิสิกส์โคจร, โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ, 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์, โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาสถิติ, โครงการงานบุญคณะ
วิทยาศาสตร์ และโครงการไหว้ครู-ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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รูปภาพท่ี C.3.2 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านความรู้ 

* ระดับคะแนน 4.51-5.00 มากที่สุด, 3.51-4.5 มาก และ 2.51-3.50 ปานกลาง 
 
 คุณภาพบัณฑิตในด้านความรู้ ในปีการศึกษา 2557 จนถึง ปีการศึกษา 2559 อยู่ในเกณฑ์มาก และผ่านเกณฑ์ตาม
เป้าหมายตามแผน กลยุทธ์ของคณะ แต่เมื่อดูผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ของแต่ละหลักสูตร และผล
ย้อนหลัง 3 ปี กลับพบว่ามีคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และมาตรฐานนิยมของผู้ใช้บัณฑิต และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ พบว่า องค์ประกอบในด้านความรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่นการเป็นผู้มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการเป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ดังนั้น
หลักสูตรที่ต้องมีการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้จึงได้แก่ หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และหลักสูตร วท.บ. อุตสาหรรมเคมี
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เนื่องจากคะแนนความพึงพอใจในปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการตกจากเป้าหมายของคณะ 
และค่าเป้าหมายของหลักสูตร แต่ทั้งนี้ทั้งสองหลักสูตรหรือทั้งสองสาขาวิชาก็ได้มีกระบวนการในการให้ความรู้ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อสร้างบัณฑิตให้มคีุณภาพด้านความรู้ เช่น โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา และในขณะเดียวกันคณะก็ได้จัดสรรกิจกรรมและโครงการเพื่อให้เกิด
คุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ดังเช่น โครงการอบรบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิตเพื่อ
ลดการ dropout,  โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต, โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดทุกปีการศึกษา 
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รูปภาพที่ C.3.3 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

* ระดับคะแนน 4.51-5.00 มากที่สุด, 3.51-4.5 มาก และ 2.51-3.50 ปานกลาง 
 
 คุณภาพบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญาในปีการศึกษา 2557 จนถึง ปีการศึกษา 2559 อยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อวิเคราะห์ผล
ย้อนหลัง และผลจากแต่ละหลักสูตรพบว่าทักษะทางปัญญาที่เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพบัณฑิตนั้น อยู่ในระดับคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์
และมีความหลากหลายในระดับคะแนนเมื่อดูผลย้อนหลังและผลของแต่ละหลักสูตร ซึ่งทักษะทางปัญญาจะเช่ือมโยงถึงเรื่อง
ของความสามารถในการวิเคราะห์ตัดสินใจ พัฒนางานให้มีคุณภาพ ความสามารถในการเรียนรู้งานในต าแหน่งหรือหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และความสามารถในการเช่ือมโยงเป้าหมายลงสู่ขั้นตอนปฏิบัติ และเช่นเดียวกับคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้ สอดแทรกแนวปฏิบัติจากการท ากิจกรรม หรื อโครงการของคณะ
เช่นเดียวกับทักษะด้านความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญากับบัณฑิตจากโครงการและกิจกรรมเดียวกัน และมีโครงการที่
สอดคล้องกับทักษะทางปัญญาโดยตรงเช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์, โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
และโครงการสนับสนุนชมรมคณะวิทยาศาสตร ์เป็นต้น นอกจากโครงการที่คณะได้ด าเนินการเพื่อการปลกูฝังทักษะทางปัญญา
แล้ว คณะยังได้เพิ่มศักยภาพบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญาด้วยการฝึกให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาบริการที่คณะได้
รับผิดชอบดังรายวิชาของสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สถิติ วิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะได้สนองต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการลดการ Dropout ด้วยการเป็นติวเตอร์ของนิสิตชั้นปีท่ี 3 และช้ันปีที่ 4  ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ได้  
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วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา

วท.บ. สถิติ

รวม

คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา

2559 2558 2557



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT QA คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2560        หน้า | 68  

 

 
รูปภาพท่ี C.3.4 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

* ระดับคะแนน 4.51-5.00 มากที่สุด, 3.51-4.5 มาก และ 2.51-3.50 ปานกลาง 
 
 คุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 
2559 อยู่ในเกณฑ์มาก และผ่านเกณฑ์เป้าหมายของคณะตามกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ และเมื่อตรวจสอบคะแนนความพึง
พอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบย้อนหลัง และคะแนนแต่ละหลักสูตรพบว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และการท างานได้ 
บัณฑิตเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รับฟังและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และ
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าหรือผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ ดังเช่นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพบัณฑิตในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคณะ เช่น โครงการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9, โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์, โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนิสิต, โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต และโครงการกีฬาคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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วท.บ. สถิติ

รวม
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รูปภาพท่ี C.3.5 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้   
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 * ระดับคะแนน 4.51-5.00 มากที่สุด, 3.51-4.5 มาก และ 2.51-3.50 ปานกลาง 
 
 คุณภาพบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปีการศึกษา 2557 
จนถึงปีการศึกษา 2559 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาก และผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามที่คณะก าหนดในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
ยกเว้นหลักสูตร วท.บ. เคมี อยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งการวิเคราะห์ภาพรวมและส่วนของแต่ละหลักสูตรก็พบว่ามีความ
แตกต่างของคะแนนความพึงพอใจในรายปีและของแต่ละหลักสูตร อาจเพราะว่าบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นศาสตรท์ี่
มีความชัดเจนในเรื่องตรรกะและองค์ความรู้ จึงอาจมีลักษณะการคิดอ่านเชิงตัวเลขและการติดต่อสื่อสารที่ไม่ละเอียดอ่อน
ดังเช่น มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย มีทักษะการวิเคราะห์งานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ไม่เช่ียวชาญ ที่ส าคัญการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร บัณฑิตที่เรียนในศาสตร์บริสุทธิ์จะมีความสามารถในด้านนี้ต่างจากศาสตร์
ประยุกต์ ซึ่งโครงการของคณะและสาขาที่รับผิดชอบหลักสูตรยังมีกิจกรรมและโครงการรองรับในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีน้อยมาก ซึ่งจะมีโครงการรองรับเช่น โครงการสร้างความรู้ให้แก่นิสิตเพื่อลดการ 
dropout, โครงการสาขาฟิสิกส์ และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาคณิตศาสตร์  
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รวม

คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปภาพท่ี C.3.6 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

* ระดับคะแนน 4.51-5.00 มากที่สุด, 3.51-4.5 มาก และ 2.51-3.50 ปานกลาง 
 
 คุณภาพบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
เกณฑ์มาก และผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่คณะได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาประกอบด้วย อัตลักษณ์บัณฑิต 3 ด้านคือ ด้านสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านอัตลักษณ์บัณฑิตแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตเป็นผู้ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าใน
วิชาชีพของตนเอง เป็นผู้มีสุขนิสัย และสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีด้วย และเมื่อพิจารณาถึงผลย้อนหลัง 3 ปีก็มี
คะแนนอยู่ในระดับมาก และในเชิงหลักสูตรก็มีคะแนนในระดับมากเช่นกัน และเมื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน
คุณภาพบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะก็ยังได้สนับสนุนตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์, 
โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต, โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์, โครงการสนับสนุนชมรมคณะวิทยาศาสตร์, โครงการวิทยาศาสตร์
อาสาพัฒนาชุมชน, โครงการสวัสดีปี๋ใหม่เมืองคณะวิทยาศาสตร์, โครงการไหว้ครู-ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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รูปภาพท่ี C.3.7 แผนภูมิแสดงคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ 
 จากแผนภูมิได้แสดงถึงคะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และด้านอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีคะแนนอยู่ในระดับมากตั้งแต่ปีการศึกษา 255 จนกระทั่งปีการศึกษา 255ต 
เป็นข้อมูลระดับคณะ ซึ่งจะเห็นว่าระดับคะแนนมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงปี และแตกต่างกันในรายด้านของคุณภาพ
บัณฑิต แต่คะแนนก็ยังอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนตั้งแต่ 3.51 – 4.50 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก) เพียงแต่มีข้อมูลบางชุดที่ต่ ากว่า
เกณฑ์เป้าหมายที่คณะได้ก าหนดเอาไว้ (3.51 – 4.50)  
 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 ส าหรับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ ในประชาคมอาเซียน ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ตามเป้า (3.51 – 4.50) ในทุก ๆ ด้านของการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพียงแต่ยังมีบางด้านที่ยังต้องการความเอาใจ
ใส่เพื่อสร้างเสริมให้นิสิตได้มีคุณภาพตามเป้าหมาย โดยคณะจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่
สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การลดการออกจากการศึกษา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาก็ได้ตอบรับและจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ได้บัณฑิตตามเกณฑ์ที่คณะได้ก าหนดไว้ รวมถึงการจัดกิจกรรม KM การจัดการความรู้
เรื่อง ELO และ OBE ที่ส่งเสริมให้หลักสูตรได้จัดการระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์โดยตรงที่ คุณภาพบัณฑิต และโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้แก่  
สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ สุขภาพ รวมถึงอัตลักษณ์ในวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรที่นิสิตสังกัด ในทางปรับปรุงจะมุ่งเน้นที่
แผนงานในกระบวนการของการเรียนการสอนที่จะต้องสอดแทรกทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข และทักษะทางปัญญาให้กับ
นิสิต การตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และการสนองตอบต่อกิจกรรมและโครงการของคณะ และ
สาขาวิชาให้มุ่งความส าคัญของคุณภาพบัณฑิต การให้ความส าคัญกับค่านิยมร่วมโดยหลักคิด 7 ประการคือ 1) หลักความรู้
ความสามารถ 2) หลักเสรีภาพ 3) หลักความถูกต้องยุติธรรม 4) หลักความมีน้ าใจ 5) หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างาน
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เป็นทีม 6) หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน และ 7) หลักความเช่ือมโยงระหว่างชมชนและสากล ในส่วนของค่านิยมร่วมถือว่าเป็น
พันธกิจของคณะที่มีแนวคิดส่งเสริมและต่อยอดคุณภาพบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน และอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยเช่นกัน 
 
คะแนนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร/เกณฑ์ย่อย 10 11 
1 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 2 2 
2 วท.บ.เคมี  3 2 
3 วท.บ.ชีววิทยา  4 3 
4 วท.บ.ฟิสิกส ์ 2 2 
5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 2 2 
6 วท.บ.สถิต ิ 3 2 
7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 2 2 
8 วท.ม.คณิตศาสตร์  3 4 
9 วท.ม.ชีววิทยา 2 2 

 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT QA คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2560        หน้า | 73  

 

C.4 ผลงานของผู้เรียน  
การวางแผน 
 การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561) ตามวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต “ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรม ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี”  คณะได้ก าหนดเป้าหมายผลงานของ
นิสิต ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบ poster oral proceeding บทความวิชาการ  
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และ รางวัลตั้งแต่ระดับภูมิภาคขึ้นไป รวมทั้งหมด มากกว่า 30 
ผลงาน/ปีการศึกษา  
 เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คณะได้ก าหนดแผนการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้ท าวิจัย โดยก าหนดระดับการ
ส่งเสริมการวิจัยตามแผนภาพ เริ่มจากนิสิตทุกคนจะได้รับทักษะการวิจัยจากหลักสูตร ที่ส่งเสริมการท าวิจัยทั้งในส่วนทฤษฎี
และการปฎิบัติ หลังจากนั้นคณะจะสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนิสิตทุกคนที่ท างานวิจัย ในรายวิชาการศึกษาอิสระ และสนับสนุน
งานวิจัยที่มีความโดดเด่น โดยให้นิสิตขอทุนวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อท างานวิจัยเสร็จสิ้น คณะได้ส่งเสริมให้นิสิตได้
เผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ในระดับคณะ มหาวิทยาลัย ระดับชาติ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
การบริหารจัดการ งานวิจัยและผลงานวิจัยของนิสิตแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
 1.  เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะกระบวนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้แต่ละหลักสูตร จะต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการวิจัยในแขนงวิชาต่างๆ และให้ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2560 
 2.  คณะวิทยาศาสตร์มีทุนสนับสนุนการท าการศึกษาอิสระให้กับนิสิตทุกคน เพื่อช่วยสนับสนุนการท าวิจัยให้นิสิตและ
อาจารย์  
 3.  คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตได้ท าวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับนักวิจัยร่วมกับ
นิสิตท าวิจัย ทุนละไม่เกิน 5,000-10,000 บาท 
 4.  คณะวิทยาศาสตร์ได้มีโครงการส่งเสริมให้นิสิตเผยแพร่งานวิจัยในระดับคณะ และสนับสนุนการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตในแต่ละสาขาได้แลกเปลี่ยนระสบการณ์งานวิจัยและองค์ความรู้จากงานวิจัย อีกทั้งยังได้ฝึกการ
ใช้ภาษาในการน าเสนอทางวิชาการ 
 5.  สืบเนื่องจากข้อ 4 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีโครงการส่งเสริมให้นิสิตเผยแพร่งานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ในการเผยแพร่งานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นตามล าดับ 
 6.  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีโครงการ
ส่งเสริมให้นิสิตและอาจารย์เข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆ 
ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนองานวิจัย 
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 7.  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในรายการต่างๆ ใน
รอบปีนั้นๆ 

 
ผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ/รายละเอียด ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

1. หัวข้อการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ 118 203 199 277 
2. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยการศึกษาอิสระ 118 203 199 277 
3. ทุนนกัวิจัยร่วมกับนิสิตท าวิจัย* 6 - 3 10 
4. ผลงานการน าเสนอผลงานวิจัยระดับคณะ 27 22 105 20 
5. ผลงานการน าเสนอผลงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 4 8 5 - 
6. ผลงานการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 46 17 29 53 
7. ผลงานการแข่งขันในรายการต่างๆ ระดับชาติ 8 7 11 4 
8. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 6 14 7 7 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ตาราง C4.1 สรุปจ านวนเรื่องการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
1 คณิตศาสตร ์ 37 69 55 84 
2 เคม ี 19 43 40 60 
3 ชีววิทยา 22 34 39 90 
4 ฟิสิกส ์ 40 31 46 27 
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา - 1 - - 
6 สถิต ิ - 2 7 7 
7 วัสดุศาสตร ์ - 23 12 9 

รวมท้ังหมด 118 203 199 277 
หมายเหตุ ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้ท าการศึกษาอิสระจะลงละเบียนวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
 หลักสูตรต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษาอิสระ ท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการละ 1,000 บาท โดยจ านวนหัวข้อวิจัยจะขึ้นอยู่กับจ านวนนิสิตี่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้นๆ การด าเนินงานในส่วนนี้ คณะจะทราบข้อมูลจ านวนนิสิตที่แน่นอนก่อน และจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้  สรุป
จ านวนผลงานวิจัยในการท าการศึกษาอิสระแสดงไว้ในตาราง C4.1  
 อย่างไรก็ตามมีนิสิตส่วนหนึ่งที่สามารถเขียนข้อทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ได้ ตาราง C4.2 
แสดงจ านวนทุนวิจัยที่นิสิตสามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ในปี 2557 แต่ในปี 2558-2559 ไม่มีการประกาศ
ทุนสนับสนุน ท าให้ในปีน้ันๆ ไม่มีนิสิตที่ได้ทุน ดังนั้นคณะจึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับนิสติที่รวมกลุ่มขอทุนวิจัยจากคณะโดย
ผ่านโครงการทุนวิจัยเฉพาะทาง จ านวน 3 ทุน ในปี 2559 และเพิ่มเป็น 10 ทุน ในปี 2560 ซึ่งโครงการที่ สนับสนุนนี้จะให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นหลัก ดังนั้นจึงท าให้มีบางสาขาวิชาเท่านั้นที่มีโจทย์วิจัยที่ชัดเจนและ
สามารถเขียนขอทุนสนับสนุนได้  
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ตาราง C4.2 ผลงานของนิสิตในการขอทุนท าวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2557* 2558 2559 2560 
โครงการ งบ โครงการ งบ โครงการ งบ โครงการ งบ 

1 คณิตศาสตร ์ - - - - - - - - 
2 เคม ี 2 50,000 - - - - 8 80,000 
3 ชีววิทยา 1 50,000 - - 2 20,000 2 20,000 
4 ฟิสิกส ์ 3 90,000 - - - - - - 
5 วัสดุศาสตร ์ - - - - 1 10,000 - - 

6 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา 

- - - - - - - - 

7 สถิต ิ - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด 6 190,000 - - 3 30,000 10 100,000 
* ทุนวิจัยภายนอกคณะ 
 

 ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตที่มีผลงานวิจัยทางวิชาการได้มีโอกาสได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย คณะได้
จัดโครงการให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอผลงานในระดับคณะ จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่สรุปผลในตาราง C4.3 แนวโน้มของ
การมีส่วนร่วมในแต่ละหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่มีบางสาขาวิชาที่ส่งผลงานเข้าร่วมน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากสาขาได้
คัดเลือกผลงานนิสิตเองและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ มีงานวิจัยของนิสิตบางส่วนที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ จึงไม่ส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการ และบางผลงานนิสิตมาสามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากต้องไปฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆ [C4(2)] 

 
ตาราง C4.3 ผลงานของนิสิตในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับคณะ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
1 คณิตศาสตร ์ 11 13 18 1 
2 เคม ี 6 3 11 3 
3 ชีววิทยา - - 1 7 
4 ฟิสิกส ์ - - 18 - 
5 วัสดุศาสตร ์ 2 5 7 3 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 8 - 27 - 
7 สถิต ิ - 1 23 6 

รวมท้ังหมด 27 22 105 20 
 
เพื่อให้นิสิตมีการประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นคือในระดับมหาวิทยาลัยและงานประชุม

วิชาการระดับชาติ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย จ านวนผลงานที่น าเสนอในระดับมหาวิทยาลัยและงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ แสดงในตาราง C4.4  
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    ตาราง C4.4 ผลงานของนิสิตในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

1 คณิตศาสตร ์ 7 5 -  4 - 2 5 
2 เคม ี 2 3 5  12 2 5 11 
3 ชีววิทยา - - -  8 5 13 21 
4 ฟิสิกส ์ - - -  18 4 7 7 
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา - - -  1 - - 8 
6 วัสดุศาสตร ์ 2 - -  3 2 1 1 
7 สถิต ิ - - -  - 3 2 - 

รวมท้ังหมด 11 8 5  46 16 30 53 
 

นอกจากนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีผลงานจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
แสดงดังตาราง C4.5 

 
ตาราง C4.5 สรุปจ านวนรางวัลผลงานการแข่งขันในรายการต่างๆ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ 

1 คณิตศาสตร ์ 2 - 2 - - - - - 
2 เคม ี 2 - 1 - 1 - 2 - 
3 ชีววิทยา - - 1 - - - 2 - 
4 ฟิสิกส ์ 2 - - - 6 - - - 

5 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ-
กีฬา 

- - - - - - 
- - 

6 วัสดุศาสตร ์ 1 - - - - - - - 
7 สถิต ิ - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 7 - 4 - 7 - 4 - 
 

 ที่ส าคัญที่สุดคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิตในแต่ละหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เกิดกระบวนการและทักษะในการท าวิจัย และสามารถน าผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ตารางที่ C4.6 แสดงผลงานตีพิมพ์ของ
นิสิตในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
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ตาราง C4.5 สรุปจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ 

1 คณิตศาสตร ์ 6 - 5 6 - 7*  5 
2 เคม ี - - - - - -  - 
3 ชีววิทยา - - - - - -  1 
4 ฟิสิกส ์ - - - - - 1  1 

5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา 

- - - - - - 
 - 

6 วัสดุศาสตร ์ - - - - - -  - 
7 สถติ ิ - - - - - -  - 

รวมท้ังหมด 6 - 5 6 - 8  7 
*หมายเหตุ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับนิสิตปริญญาตรีจ านวน 6 ผลงาน ระดับนิสิตปริญญาโทจ านวน 1 ผลงาน  
 
ระบบและกลไกในการเก็บข้อมูลผลงานผู้เรียน 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะได้สร้างระบบและกลไกในการเก็บข้อมลูผลงานผู้เรยีน เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อการส่งเสรมิและพัฒนานิสิตต่อไปในอนาคต โดยระบบและกลไกในการเก็บข้อมูลผลงานผู้เรยีน แบ่งเป็นล าดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ข้อมูลงานวิจัยจากการศึกษาอิสระ นิสิตทุกคนท าโครงงานวิจัยและประเมินผลเสร็จแล้ว จะต้องส่งไฟล์ข้อมูล
งานวิจัยหรือเล่มวิจัยให้กับคณะ ในรูปแบบเล่มงานวิจัยหรือ ไฟล์ข้อมูลงานวิจัย ซึ่งคณะจะเก็บข้อมูลโครงการไว้ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
 2.  ผลงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบ poster oral 
proceeding บทความวิชาการ  สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร รางวัลตั้งแต่ระดับภูมิภาคขึ้น
ไป และ การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ คณะจะเก็บข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
 3.  การเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ คณะได้ใช้ระบบ Cloud ในการเก็บข้อมูล โดยนิสิตหรือผู้ที่สนใจ
สามารถสืบค้นได้ตามช่องทางก าหนดไว้ 
  
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มี ทักษะการวิจัยตั้งแต่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
จนถึงการน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ปัจจุบันผลงานวิจัยนิสิตจะอยู่
ในระดับชาติเป็นหลัก และมีนิสิตบางส่วนที่สามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ ดังนั้นการพัฒนาในล าดับ
ต่อไปคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนทุนทั้งจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 

 
หลักฐาน 
C4(1)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558 – 2561) 
C4(2)  สรุปผลงานวิจัยนิสิต 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
  คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  
การวางแผน  
 จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะประจ าปีการศึกษา 2560 แต่ละสาขาได้ก าหนดเป้าหมายในด้านคุณสมบัติของ
อาจารย์โดยแบ่งประเด็นการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและร้อยละ
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะได้ก าหนดเป้าหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
 ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
คณะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ดังแสดงในตาราง C5.1 
 
ตาราง C5.1  เป้าหมายร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 
      ทางวิชาการ จ าแนกตามสาขา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวิชา ระดับท่ีเปิดสอน 
ร้อยละอาจารย์ประจ า

คณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี 33.33 22.22 
ปริญญาโท 100 80 

เคม ี ปริญญาตร ี 85 22 
ชีววิทยา ปริญญาตร ี ≥80 ≥50 

ปริญญาโท 100 100 
ฟิสิกส ์ ปริญญาตร ี 62.5 12.5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา ปริญญาตร ี 40 50 
สถิต ิ ปริญญาตร ี 33.33 0 
อุตสาหกรรมรมเคมีและเทคโนโลยีวัสด ุ ปริญญาตร ี 80 40 

รวม 63.63 29 
 
การด าเนินงาน 

หลักสูตรในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
สอนในรายวิชาพื้นฐานให้กับหลักสูตรอื่นด้วย ดังนั้นแต่ละหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้สอนจ านวนมาก จึงไม่มีปัญหาในด้านจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขา
ก็จะต้องท าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งในด้านภาระงานสอนและพันธกิจอ่ืน ๆ [C5(1)]  

ส าหรับด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะยังมีไม่มากนัก เนื่องจากภาระการสอนบริการในรายวิชา
พื้นฐาน ท าให้อาจารย์ไม่สามารถท างานวิจัยได้เต็มที่ 

จากผลการรวบรวมสถิติจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกตามแต่
ละสาขา ได้ผลดังแสดงในตาราง C5.2 
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ตาราง C5.2 จ านวนอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์แยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวิชา ระดับท่ีเปิดสอน ลา
ศึกษา
ต่อ 

คุณวุฒิปริญญา
โท 

คุณวุฒิปริญญา
เอก 

ปฏิบัติงาน
จริง 

รวม
ทั้งหมด 

อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. 
คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี 6 11 1 - 3 3 - 12 18 

ปริญญาโท  - -  -  -  1  2   2  5  5 
เคม ี ปริญญาตร ี 1 3 1 - 18 7 - 28 29 
ชีววิทยา ปริญญาตร ี 2 3 1 1 6 4 1 14 16 

ปริญญาโท -  -  -  -  -  2 1 3 3 
ฟิสิกส ์ ปริญญาตร ี 2 6 - - 8 2 - 14 16 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา 

ปริญญาตร ี 3 6 1 - 4 1 - 9 12 

สถิต ิ ปริญญาตร ี 1 4 - - 2 - - 5 6 
อุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสด ุ

ปริญญาตร ี - 1 - - 2 2 - 5 5 

รวม 15 
  

35 4 1 43 23 4 95 110 
รวมท้ังหมด 40 70 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 
 
และอาจารย์มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามสาขาดังแสดงในตาราง C5.3 
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ตาราง C5.3 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามสาขา 
 

สาขาวิชา ปีการศึกษา เมื่อต้นปีการศึกษา ลาออก/เกษียณ
ระหว่างปีการศึกษา 

เข้าใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

คณิตศาสตร ์ 2557 22 1 1 22 อ.อ านวย ลาออก 
2558 22 0 0 22  
2559 22 1 2 23 อ.ปราโมทย์ ลาออก 
2560 23 0 0 23  

เคม ี 2557 29 0 0 29  
2558 29 0 0 29  
2559 29 0 0 29  
2560 29 0 0 29  

ชีววิทยา 2557 20 2 0 18 อ.เด่น , อ.พรพิมล ลาออก 
2558 18 0 0 18  
2559 18 0 0 18  
2560 18 0 1 19 ดร.บุญช่วง 

ฟิสิกส ์ 2557 14 0 1 15  
2558 15 1 1 15 ดร.นราธิป  
2559 15 0 1 16 ดร.ศุภกร 

 2560 16 0 0 16  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 2557 13 0 0 13  

2558 13 1 0 12 ดร.สราวุฒิ ลาออก 
2559 12 0 0 12  
2560 12 0 0 12  

สถิต ิ 2557 7 0 0 7  
2558 7 0 0 7  
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สาขาวิชา ปีการศึกษา เมื่อต้นปีการศึกษา ลาออก/เกษียณ
ระหว่างปีการศึกษา 

เข้าใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2559 7 0 0 7  
2560 7 1 0 6 ดร.ชนัดดา ลาออก 

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 2557 5 0 0 5  
2558 5 0 0 5  
2559 5 0 0 5  
2560 5 0 0 5  

รวม 110 1 1 110  
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 จากจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่เทียบกับเป้าที่ก าหนดไว้ดังแสดงในตาราง C5.4 พบว่าอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็น
ร้อยละ 63.63 และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 29.90 ของอาจารย์ทั้งหมดในคณะ  
 
ตาราง C5.4  ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
   จ าแนกตามสาขา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวิชา ระดับท่ีเปิดสอน 
ปฏิบัติงาน

จริง 
ร้อยละอาจารย์
ประจ าคณะที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์
ที่ถึงก าหนดใน

การยื่นขอ 

ร้อยละอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี 12 33.3 4 22.22 

ปริญญาโท  5 100 2 80 
เคม ี ปริญญาตร ี 28 86.2 17 27.5 
ชีววิทยา ปริญญาตร ี 14 62.5 6 43.7 

ปริญญาโท 3 100 2 100 
ฟิสิกส ์ ปริญญาตร ี 14 71.4 7 12.5 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
กีฬา 

ปริญญาตร ี 9 41.6 4 16.66 

สถิต ิ ปริญญาตร ี 5 33.3 2 0 
อุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยี
วัสด ุ

ปริญญาตร ี 5 80 3 40 

รวม 95 63.63 47 29.09 
 
 จากสถิติอาจารย์ที่มีอยู่ทั้งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเมื่อพิจารณาลงลึกในระดับสาขาพบว่า
อาจารย์ประจ าในแต่ละสาขามีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและมีจ านวนเพียงพอในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ยกเว้นสาขาวิชาสถิติที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ แต่ด้วยการจัดการและบริหารภายใน
คณะสามารถจัดสรรอาจารย์ที่มีอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (สาขาคณิตศาสตร์) มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  
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รูป C5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกย้อนหลังจ านวน 5 ปี (2556-2560) ของแต่ละสาขา  
  
 จากรูป C5.1 พบว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกย้อนหลังจ านวน 5 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในเกือบทุก
สาขา ยกเว้นสาขาสถิติเนื่องจากมีอาจารย์ลาออก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้จะพบว่าร้อยละของอาจารย์ที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องมาจากอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนมากกว่า
ระยะเวลาการศึกษาปริญญาเอกที่แต่ละสถาบันก าหนด เช่น มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 3 ปี มีอาจารย์บางท่านใช้เวลาเรียน
ทั้งหมด 6 ปี จึงท าให้อาจารย์ไม่จบตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 ส าหรับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละสาขาจะมีจ านวนน้อยเมือ่เทียบกับอาจารย์ที่มีระยะเวลาครบก าหนดใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้เนื่องมาจากอาจารย์มีภาระงานสอนมากและมีอาจารย์เพียงบางท่านเท่านั้นท่ีมีท างานวิจัยท า
ให้ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และจากกราฟเส้นแสดงจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการย้อนหลังของแต่ละสาขาดังรูป C5.2 พบว่า แนวโน้มของการขอต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละสาขาเป็นไปในทิศทางที่
เพิ่มขึ้น ยกเว้นสาขาวิชาสถิติ ทั้งนี้เนื่องมากจากมีอาจารย์สาขาที่สอนอยู่จ านวนแค่ 2 ท่าน จึงท าให้มีภาระงานสอน
ค่อนข้างมาก แต่ในปีการศึกษาหน้าจะมีอาจารย์กลับจากเรียนศึกษาต่อซึ่งคาดว่าจะท าให้ภาระการสอนของอาจารย์ไม่มาก
และสามารถจะท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป 
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รูป C5.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการย้อนหลงั 5 ปี (2556-2560) ของแต่ละสาขา 
  
 จากการด าเนินการของหลักสูตรคุณสมบัติของอาจารย์จะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรตามที่ สกอ. ก าหนด แต่คณะก็
ยังมีนโยบายในการเพิ่มคุณสมบัติของอาจารย์อยู่ตลอดดังแสดงตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 
[C5(2)] เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ทั้งเพิ่มคุณวุฒิและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการต่อไป โดยกระตุ้น
ให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในด้านการท าวิจัย [C5(3)]  และจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหนังสือ
ต าราเรียน [C5(4)] เพื่อใช้เป็นผลงานในการยื่นขอต าแหน่งต่อไป และยังมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์ในการไป
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ ปีละ 10,000 บาทต่อคน โดยก าหนดให้ทุกคนต้องเข้าร่วม
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 
ตาราง C5.5 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร 
FTE รวมของ
อาจารย์และ

นักวิจัย 

FTE รวมของนิสิต 
สัดส่วนนสิิตต่ออาจารย์ 1 ท่าน 

(ทุกแผนการศึกษา) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก หลักสูตร

เด่ียว 
รวมทุก
หลักสูตร 

คณิตศาสตร์ 1.10 1.13 0.94  6.33 21.26 
เคมี 0.66 1.15   3.71 9.89 
ชีววิทยา 1.11 1.21 0.93  10 23.1 
ฟิสิกส์ 11.71 1.12   1.79 13 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1.4 1.14   14 22 
สถิติ 1.08 1.14   18 18 
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 1.55 1.07   8.33 8.33 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์    0.92 0.33 0.33 

*เกณฑ์ จ านวนอาจารย์ต่อนสิิตตาม International Standard Classification of Education: ISCED คือ 1:20 
* FTE รวมของนิสิต คิดจากเวลาเรียนของนิสิตปี 1 - 4  ใน  1 สัปดาห์ (ใน 1 สัปดาห์ก าหนดให้มภีาระการเรียน 20 ช่ัวโมง)  

 
เมื่อพิจารณาถึงภาระการเรียนและการสอนของรายวิชาในหลักสูตร พบว่าหลักสูตรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ทุก

หลักสูตรมีการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมทั้งด้านบรรยายและปฏิบัติการ จากอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์และ
จ านวนอุปกรณ์ที่มีในแต่ละห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เกณฑ์ สกอ. ได้ก าหนดอัตราที่เหมาะสมของจ านวนอาจารย์ต่อนิสิตอยู่ที่
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อาจารย์ 1 คนต่อนิสิต 20 คน ดังแสดงในตาราง C5.5 ซึ่งจะเห็นว่าทุกสาขาเป็นไปตามเกณฑ์ นอกจากน้ีสาขาท่ีมีปฏิบัติการจะ
มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน กรณีรายวิชาที่บริการแก่นิสิต
นอกคณะหรือรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก คณะจะสนับสนุนงบประมาณในการจ้าง TA (Teaching Assistant) 
[C5(5)] เพื่อท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้ที่จะมาเป็น TA 
ได้จะต้องเป็นนิสิตของแต่ละสาขาท่ีผ่านการอบรมความรู้ในแต่ละรายวิชาก่อนท่ีจะปฏิบัติงาน  
 จากการจัดการดังข้างต้นจะพบว่าแต่ละสาขาสามารถด าเนินการในการบริหารแต่ละหลักสูตรให้ผู้เรียนบรรลุตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีจ านวนบุคลากรที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการด าเนินการกิจกรรม
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรอย่างครบถ้วน นอกจากนี้คณะยังได้จัดให้มีการจัดการความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบ OBE เพื่อมุ่งให้นิสิตได้บรรลุ ELOs ตามที่ตั้งไว้ 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาระงานของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ภาระงานท้ัง 4 ด้านที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
พบว่ามีอาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานครบทั้ง 4 ด้าน จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ครบ ทั้งนี้เนื่องมาจากอาจารย์บางสาขาจะมี
ภาระงานสอนมากจากรายวิชาที่ต้องสอนบริการให้กับนิสิตต่างหลักสูตร จึงท าให้มีงานด้านอ่ืนในปริมาณที่น้อย  
 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมและสามารถพัฒนางานให้มีภาระหน้าที่ครบในทุกด้าน ดังนี้ 
 ด้านวิจัย สนับสนุนงบส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่และการจัดท ากลุ่มวิจัย นอกจากนี้ยังไม่ได้การจัดการความรู้ด้านแนว
ทางการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน 
 ด้านบริการวิชาการ มีการก าหนดให้สาขาทุกสาขาต้องมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการให้กับผู้ที่สนใจท้ังในรูปแบบของ
การให้บริการแบบตั้งรับโดยเป็นการจัดบริการวิชาการภายในคณะให้กับผู้สนใจภายนอก และการให้บริการแบบลงพื้นที่
โดยตรง 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเกี่ยวกับด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของคณะได้
มีส่วนร่วม เช่น โครงการสวัสดีปี๋ใหม่เมือง โครงการท าบุญคณะ โครงการทอดผ้าป่า 
 นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนางานในด้านการเรียนการสอนคณะก็มีการส่งเสริมให้แต่ละสาขามีการจัดการความรู  
Knowledge Management (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้และท าอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถได้ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
และเพื่อให้มีการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์อย่างต่อเนื่องคณะมีแนวทางที่จะจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
(Performance Agreement: PA) ที่ชัดเจนนอกเหนือจากที่ท ากับบุคลากรสายบริการโดยจะน ามาท ากับบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่อให้เกิดการประเมินและผลการประเมินที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริงของอาจารย์เป็นรายบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่ การ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและท าให้ได้คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่ง ในขณะนี้
คณะอยู่ระหว่างการจัดท า Individual Development Plan เพื่อใช้เป็นกลไกในการก ากับและติดตามการพัฒนารายบุคคลให้
เป็นระบบยิ่งข้ึน 
 
หลักฐาน 
C5(1)  จ านวนอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรแยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
C5(2)  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558-2561 ฉบับปรับปรุง 2561 
C5(3)  ตารางสรุปโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ท่ีสนับสนุนบุคลากรด้านงานวิจัย 
C5(4)  โครงการผลิตต าราเอกสารประกอบการสอนสื่อการเรียนการสอน 
C5(5)  การด าเนินการด้านผู้ช่วยสอนของคณะวิทยาศาสตร์ TA 
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คะแนนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร\เกณฑ์ย่อย 6 
1 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 3 
2 วท.บ.เคมี  3 
3 วท.บ.ชีววิทยา  4 
4 วท.บ.ฟิสิกส ์ 3 
5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 2 
6 วท.บ.สถิต ิ 3 
7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 4 
8 วท.ม.คณิตศาสตร์  4 
9 วท.ม.ชีววิทยา 4 

 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน  
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
การวางแผน 
 การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561) [C6(1)] ตามวิสัยทัศน์ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” คณะได้ก าหนดเป้าหมายผลงานของ
อาจารย์ ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบ poster oral proceeding บทความวิชาการ  
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร รางวัลตั้งแต่ระดับภูมิภาคขึ้นไป และผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ รวมทั้งหมด มากกว่า 60 ผลงาน/ปีการศึกษา นอกจากนั้น ได้ก าหนดเป้าหมายผลงานของเจ้ าหน้าที่สาย
สนับสนุน เช่น สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม งานวิจัย R2R ร้อยละ 20 ของจ านวนหน้าท่ีทั้งหมด หรือ 7 ผลงาน/ปีการศึกษา 
 โดยการส่งเสริมจะเน้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเช่ือมโยง องค์ความรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก โดย
การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทีมงานด้านการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัย/งานสร้างสรรค์ ให้สามารถท าวิจัยในระดับที่สูงขึ้นสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และ
พัฒนาฐานข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์ที่ท าวิจัย ผลงานวิจัยของคณะ อย่างครบถ้วนเป็นระบบทันสมัย  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 เพื่อให้บรรลตุามเป้าประสงค์ คณะได้ก าหนดแผนการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าวิจัย โดยก าหนดระดับการ
ส่งเสริมการวิจยัตามแผนภาพ 
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 การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ  ได้มุ่งเน้นให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
และนิสิต ให้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน โดยได้แบ่งการดูแลบุคลากรและอาจารย์ที่ท าวิจัย ทุกคนในคณะๆ แบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มอาจารย์ที่ท าวิจัย ที่มีศักยภาพสูง ตามนโยบายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหน่วยวิจัยสู่ความเปน็เลศิ 
เพื่อให้เกิดกลุ่มอาจารย์ที่ท าวิจัย ท่ีเข้มแข็ง โดยมีกลุ่มอาจารย์ที่ท าวิจัย ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่สามารถขอสนับสนุน
งบประมาณดังกล่าวได้เป็นกลุ่มแรก อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด
งบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ท าวิจัย จับกลุ่มกันท าวิจัย และสนับสนุนกลุ่มวิจัยละ 50,000 บาท และมีการก าหนด
ตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนให้กับกลุ่มวิจัย เพื่อให้กลุ่มมีความเข็มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับกลุ่มวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณในระดับที่สูงขึ้น ในปีที่ผ่านมามีอาจารย์ที่ท าวิจัย ได้จัดตั้งขึ้นมาภายในคณะวิทยาศาสตร์จ านวน 3 กลุ่ม 
และมีกลุ่มวิจัย 1 ใน 3 กลุ่มได้พัฒนาข้อเสนองานวิจัยและสามารถขอทุนสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ในกระบวนการ
บริหารจัดการในส่วนนี้ ถือว่าประสบความส าเร็จอย่างมากในการเป็นแบบอย่างในกับอาจารย์ที่ท าวิจัย คนอื่นๆ ภายในคณะ 
นอกจากน้ันกลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็งจะมีโอกาสพัฒนากลุ่มวิจัยต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยจะขอรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งเป็น Unit of Excellence และจะได้รับทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี 
 2.  กลุ่มอาจารย์ที่ท าวิจัย หน้าใหม่ ท่ียังไม่สามารถขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งอื่นๆ ได้ เพื่อให้อาจารย์ที่ท าวิจัย 
สามารถท าวิจัยได้ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์หน้าใหม่ได้ท าวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับอาจารย์
ที่ท าวิจัย หน้าใหม่ทุนละไม่เกิน 30,000-50,000 บาท  
 3.  กลุ่มนักวิจัยสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการท าวิจัย บุคคลากรทุกภาคส่วนจะต้องมีโอกาสได้ท าวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้บุคคลากรสายสนับสนุนได้ท าวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับนักวิจัยทุนละไม่เกิน 
5,000-10,000 บาท  
 นอกจากนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการสนับสนุนในนักวิทยาศาสตร์น าผลงานการประดิษฐ์ช้ินงานต่างๆ ยื่นจด
อนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นผลงานในการพัฒนาตนเอง 
 4.  กลุ่มนักวิจัยทั่วไป ส าหรับอาจารย์ที่ท าวิจัยในกลุ่มนี้ แต่ละคนสามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้
อย่างสม่ าเสมอ และเพื่อให้อาจารย์สามารถท างานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์และ
นิสิตได้ท าวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับอาจารย์ร่วมกับนิสิตท าวิจัย ทุนละไม่เกิน 5,000-10,000 บาท  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี คณะ
วิทยาศาสตร์มีกระบวนการที่ช่วยส่งเสริม เพื่อให้อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างสม่ าเสมอ 
ยกตัวอย่างเช่น 
 1.  มีการมอบรางวัลและแสดงความยินดีให้กับอาจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัยในด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 
 2.  มีการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายและอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีการจัดเวทีการน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ท าวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างอาจารย์ที่ท าวิจัย เช่น การจัดการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย เป็นประจ าทุกปี 
 4.  มีการประชาสัมพันธ์เงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลการด าเนินงาน 
ตาราง C6.1 สรุปผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554-2560 

ปีการศึกษา ผลงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์

ระดับชาติ 

ผลงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ 

ต ารา/หนังสือ อื่นๆ 
(น าไปใช้ประโยชน์/ 

อนุสิทธิบัตร) 

รวม 

2556 24 42 6 25 97 
2557 20 34 3 1 58 
2558 27 41 2 3 73 
2559 10 40 2 0 52 
2560 26 49 4 0 79 
รวม 107 205 17 29 358 

หมายเหตุปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2561 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ตาราง C6.2 สรุปจ านวนผลงานวจิัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา แยกตามสาขาวิชา 

ที ่ สาขาวิชา 2556 2557 2558 2559 2560 
1. คณิตศาสตร ์ 42 29 27 22 22 
2. เคม ี 20 13 12 16 23 
3. ชีววิทยา 14 10 18 4 15 
4. ฟิสิกส ์ 10 2 5 4 2 
5. วัสดุศาสตร ์ 3 1 5 5 3 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 5 3 1 1 8 
7. สถิต ิ 3 - 5 - 1 

รวม 97 58 73 52 79 
หมายเหตุปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 
 จากผลการด าเนินงานย้อนหลัง พบว่า สาขาคณิตศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ ามากที่สุด  และเมื่อ
พิจารณาผลงานวิชาการของสาขาวิชาอื่นๆ มีจ านวนน้อยกว่าเนื่องจากบางสาขาวิชามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรน้อย เช่น 
สาขาวิชาสถิติ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฟิสิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา ฟิสิกส์ และชีววิทยา มีผลงานตีพิมพ์ในล าดับรองลงมา เนื่องการวิจัยที่กี่ยวข้องกับสาขาวิชาต้องใช้
ต้นทุนในการวิจัยค่อนข้างสูง เช่น ทุนวิจัย เครื่องมือวิจัย เวลาในการท าวิจัย เป็นต้น และคณะได้สนับสนุนการท าวิจัยของ
อาจารย์ผ่านโครงการต่างๆ ของคณะ  
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 คณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนาการวิจัยของคณะ ตามล าดับดังนี้ 
 1.  ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ เพื่อให้บุคลการในคณะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย 
[C6(2)-(3)] 
 2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเขียนขอทุนวิจัย ในกรอบการวิจัยแบบต่างๆ จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 
ทั้งในคณะและภายนอกคณะ 
 3.  สนับสนุนโครงการการสนับสนุนทุนวิจัยโดยใช้งบประมาณรายได้ของคณะ เพื่อเปิดโอกาสอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ท าวิจัย
หน้าใหม่ สามารถท างานวิจัยได้ [C6(4)-(5)] 
 4.  สนับสนุนให้บุคลกรที่ท าวิจัยจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร [C6(6)] 
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 5.  คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในงานประชุมวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9 เพื่อให้บุคลกรที่
ท าวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติ และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับสากลต่อไป [C6(7)] 

 
หลักฐาน 
C6(1)   แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561) 
C6(2)   ประกาศทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
C6(3)   LINE (Science Research) Facebook (หน่วยพัฒนาและบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์) 
C6(4)  โครงการหน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (Excellence research units) 
C6(5)  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
C6(6)   ใบอนุสิทธิบัตร 
C6(7)   โครงการการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
 

 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
  คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดเป้าหมายในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรโดยก าหนดให้ร้อยละ 100 ของหลักสูตรต้องผ่าน
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
การด าเนินงาน 
 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการโดยคณะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ของคณะ [C7(1)] เป็นผู้ก ากับดูแลหลักสูตรให้มีการด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน และจัดท าขั้นตอน (Flow chart) การ
เปิด/ปรับปรุงและปิดหลักสูตร [C7(2)] เพื่อให้สาขาวิชาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยหลักสูตรที่คณะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2560 มีหลักสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร  ในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คณะเริ่มใช้ระบบ CUPT QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยในระดับหลักสูตรใช้ระบบ AUN QA 
ดังนั้นหลักสูตรจึงจัดการเรียนการสอนในแบบ Outcome based education : OBE โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาคณะ
ได้ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE อย่างจริงจังเพื่อตอบสนองศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสริมให้
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ตั้งไว้ทั้งในรูปแบบของการจัดการความรู้และการอบรมจากวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ [C7(3-5)] 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 จากผลการด าเนินการในปัจจุบันพบว่าคณะก ากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. ในทุกระดับ คณะบริหารจัดการในสาขาท่ีมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามก าหนดให้ครบได้โดยไปใช้อาจารย์
ที่อยู่ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องแทน  

หลักสูตรทั้ง10 หลักสูตรของคณะไม่ใช่หลักสูตรที่มีวิชาชีพ ดังนั้นในการด าเนินการหลักสูตรคณะจะก ากับดูแลให้แต่
ละหลักสูตรบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเท่านั้น โดย
มีผลการด าเนินการดังตาราง C7.1 และ C7.2 
 แต่อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับการปรับปรุง/พัฒนา หรือเปิดหลักสูตรใหม่ คณะมีแผนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
จ านวนอาจารย์รวมถึงคุณสมบัติของอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 1. คณะมีแนวโน้มในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทในแต่ละสาขา ขณะเดียวกันคณะต้องดูแลแผนการศึกษาควบ 2 
ปริญญา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นจ านวนมาก คณะจึงต้องก ากับดูแลจ านวนอาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรในเป็นไปตามเกณฑ์  
 2. จากการใช้เกณฑ์ในการก ากับมาตรฐานหลักสตูรปี 2558 นอกจากจ านวนอาจารย์แล้วจะต้องมีผลงานวิชาการตามที่
ก าหนด ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คณะจึงต้องก ากับดูแลให้อาจารย์ทุกท่านผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 
 
ตาราง C7.1 แสดงเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

หลักสูตร เกณฑ์ 48 เกณฑ์ 58 
วท.บ. คณิตศาสตร ์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. เคม ี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. ชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. ฟิสิกส ์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. วิทย์กีฬา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. อุตสาหกรรมฯ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. สถิต ิ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555    
วท.บ. คณิตศาสตร ์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
วท.บ. เคม ี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
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หลักสูตร เกณฑ์ 48 เกณฑ์ 58 
วท.บ. ชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
วท.บ. ฟิสิกส ์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
วท.บ. วิทย์กีฬา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
วท.บ. อุตสาหกรรมฯ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
วท.บ. สถิต ิ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
วท.ม. คณิตศาสตร ์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557    
วท.ม. ชีววิทยา หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2559    
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560    
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ตาราง C7.2 ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 2548 

ผลการด าเนินงาน 

วท.บ.
คณิตศาสตร์ 

วท.บ.
เคมี 

วท.บ.
ชีววิทยา 

วท.บ.
ฟิสิกส ์

วท.บ.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

กีฬา 

วท.บ.
สถิติ 

วท.บ.อุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยี

วัสดุ 
1.  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร :  

-  ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
-  เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสตูรไม่ได้และประจ าหลักสตูร
ตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

       

2.  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

     หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า 
     กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง 
     หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน  
     อย่างน้อย 2 คน 

       

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
     ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ   
     หลักสูตร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 
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ตาราง C7.3  ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
   คณะวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 2558 

ผลการด าเนินงาน 

วท.บ.
คณิตศาสตร์ 

วท.บ.
เคมี 

วท.บ.
ชีววิทยา 

วท.บ.
ฟิสิกส ์

วท.บ.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

กีฬา 

วท.บ.
สถิติ 

วท.บ.อุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยี

วัสดุ 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
− ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
− เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ 
− ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

       

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
− คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 

− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

       

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
− คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
− ไม่จ ากดัจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสตูร 

       

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
• อาจารย์ประจ า 

− คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวชิาที่สอน 
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เกณฑ์การประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 2558 

ผลการด าเนินงาน 

วท.บ.
คณิตศาสตร์ 

วท.บ.
เคมี 

วท.บ.
ชีววิทยา 

วท.บ.
ฟิสิกส ์

วท.บ.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

กีฬา 

วท.บ.
สถิติ 

วท.บ.อุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยี

วัสดุ 
− หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑน์ี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรไีด ้
• อาจารย์พิเศษ 

− คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือคณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
− มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
− ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์

ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานัน้ 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
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ตาราง C7.4  ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน 
   คณะกรรมการอุดมศึกษา ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 
วท.ม.คณิตศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร : 
ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสตูรไมไ่ดแ้ละประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
คุณวุฒิระดับปรญิญาโท หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน  

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคณุวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ประจ า มีคณุวุฒิปรญิญาโท หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญา  

 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ซึ่งได้ท าการแต่งตัง้ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเรียบร้อยแล้ว  

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธร์่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวฒุิและผลงานทางวิชาการเช่นเดยีวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ท่ีมีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรบัในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง  

 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม โดย
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมคีุณวุฒิ คุณสมบตัิ และผลงานทางวิชาการ 

- 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รบัการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)  

- 
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เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 
ผลการ

ด าเนินงาน 
9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์บณัทิตศึกษา 1 คน ให้เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก 
ได้ไม่เกิน 5 คน  

 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมออย่างน้อย 1 เรือ่ง ใน
รอบ 5 ปี  

 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด : ต้องไม่เกนิ 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8)  

- 

 
วท.ม.ชีววิทยา และ ปร.ด.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 

ผลการด าเนินงาน 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
 

ปร.ด. 
วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
− ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
− เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ 
− ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

  

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
− คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
− คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
• อาจารย์ประจ า 

− คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

− ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์พิเศษ  
− คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
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เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 

ผลการด าเนินงาน 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
 

ปร.ด. 
วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
− มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน และมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
− ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

− เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปรญิญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน และ 

− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
• อาจารย์ประจ า 

− คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 

− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
− คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
− มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
− หากไม่มคีุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์
• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ต้องไมเ่ปน็ท่ีปรึกษา
วิทยานพินธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

• อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
− คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 

− มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
− คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 

- - 
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เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 

ผลการด าเนินงาน 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
 

ปร.ด. 
วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
− มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
− หากไม่มคีุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
• แผน ก1 

− ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

• แผน ก2 
− ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความทีน่ าเสนอได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

• แผน ข 
− รายงานการค้นควา้หรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได ้

- - 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
• วิทยานิพนธ์ 

− อาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
• การค้นคว้าอิสระ 

− อาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
− หากอาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอกและมตี าแหน่งทางวิชาการ หรือปรญิญาโทและมี

ต าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
− หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสดัส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน

เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

  

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

ครบรอบ
ปรับปรุง
ในปี พ.ศ. 

2564 

ครบรอบ
ปรับปรุงในปี 
พ.ศ. 2565 

หลักฐาน 
C7(1)  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 348/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารวิชาการ  
C7(2)  ขั้นตอน (Flow chart) การเปิด/ปรับปรุงและปิดหลักสตูรของคณะวทิยาศาสตร ์
C7(3)  การจัดการความรู้ เรื่อง การจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE 
C7(4)  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรื่อง อบรมหลกัสูตร OBE ส าหรบัผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
C7(5)  การบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน  
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C.8  : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C.8.1 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
การวางแผน 
 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2553 (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 (2) และ มาตรา 36 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนคณาจารย์ภายในคณะ 3 ท่าน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ 2 ท่าน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.  ก าหนดนโยบายและแผนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ พัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน 
  2.  พิจารณาออกระเบียบหรือประกาศ ของคณะโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  3.  พิจารณาร่างหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  4.  จัดการวัดผล ประเมิน และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของส่วนงาน 
  5.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   6.  ดูแลควบคุม ติดตาม จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  7.  ตรวจสอบและติดตาม การใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ระเบียบและกฎเกณฑ์ ท่ีวางไว ้
  8.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเกณฑ์
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)  และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ(ทอ
มก) CUPT QA 
  10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี เฉพาะด้านแทนคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
  11. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
         12. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
  13. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน 
  14. คณะกรรมการประจ าคณะได้ติดตามให้คณะและหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน คือให้มีการจัดการประชุมทุกเดือน 
เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้าน
การทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังตารางข้างล่าง อีกท้ังให้มีการน ารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทราบถึงการ
ด าเนินงานต่างๆของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในแต่ละเดือน  
 
ตารางที่ C8.1.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เวลา 
ครั้งที่  10/57 วันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  11/57 วันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  12/57 วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 57 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  1/58 วันศุกร์ที่ 30 ม.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  2/58 วันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  3/58 วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  4/58 วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
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คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เวลา 
ครั้งที่  5/58 วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  6/58 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  7/58 วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  8/58 วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  9/58 วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  10/58 วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  11/58 วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  12/58 วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 58 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 

 
หมายเหตุ ก าหนดการประชุมทกุวันศุกร์ที่  4 ของเดือน  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
ตารางที่ C8.1.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เวลา 
ครั้งที่  1/59 วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  2/59 วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  3/59 วันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  4/60 วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที ่ 5/60 วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  6/60 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  7/60 วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  8/60 วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  9/60 วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  10/60 วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  11/60 วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  12/60 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 59 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 

 
หมายเหตุ ก าหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่  4  ของเดือน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
ตารางที่ C.8.1.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เวลา 
ครั้งที่  44(1/60) วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  45(2/60) วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  46(3/60) วันศุกร์ที ่29 มี.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  47(4/60) วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  48(5/60) วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  49(6/60) วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  50(7/60) วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  51(8/60) วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  52(9/60) วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
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คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เวลา 
ครั้งที่  53(10/60) วันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  54(11/60) วันศุกร์ที่ 29  พ.ย. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 
ครั้งที่  55(12/60) วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 13.00 น. 

 
หมายเหตุ     ก าหนดการประชุมทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
              
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ตามรอบปี
การศึกษา ตามแบบประเมิน “การประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์” โดยจัดให้มีการ
ประเมินแบบออนไลน์ และได้ตั้งค่าเป้าหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2560 คือไม่ต่ ากว่า 4.00 แบบประเมิน
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 49(6/2560) และมีการก าหนดให้เลขานุการ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ น าผลการประเมินตนเองมาน าเสนอเพื่อ
ร่วมกันพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในปีถัดไป  ในแบบประเมินดังกล่าวมี
รายละเอียดที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA ซึ่งประกอบไปด้วย  
 
 1. กรรมการประจ าท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
 2. กรรมการประจ าก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 3. กรรมการประจ าท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. กรรมการประจ าก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย 
  - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
  - ซื่อสัตย์สจุริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
  - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
  - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
 5. กรรมการประจ าด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  
 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองโดยใช้แบบประเมินดังกล่าว ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา [C8.1(1)]  ส าหรับปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์มมีติให้ทบทวน และ
ปรับข้อค าถามในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความกระชับขึ้น และตัดบางข้อค าถามที่
มีความซ้ าซ้อนออกจากแบบประเมินเดิม ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 48(5/2560) และใน
การประชุมครั้งนี้มีมติให้มีการเพิ่มแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 
2559 จึงได้เริ่มใช้แบบประเมินแบบใหม่ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์[C8.1(2)]  และ
เริ่มให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
[C8.1(3)] ซึ่งผู้ประเมินประกอบไปด้วยบุคลากรทุกคนของคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ 
 
การด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 5 [C8.1(4)] จากผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย มีระดับคะแนน
การประเมินสูงที่สุด และพบว่าผลการประเมินเรื่องการพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ใน
คณะต่อมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 2557  [C8.1(5)]   มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
การที่คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการร่วมประชุมเพื่อปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติหน้าท่ีในข้อดังกล่าวอย่างแท้จริง ส่งผล
ให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับผลการประเมินในเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติ
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หน้าท่ี เฉพาะด้านแทนคณะกรรมการประจ านั้น พบว่ามีคะแนนต่ าที่สุด คือ 3.05 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ ได้หารือในเรื่องดังกล่าว และมีมติให้น าเรื่องผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะด้านแทนคณะกรรมการประจ า เข้าร่วมหารือและวิเคราะห์ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 ประจ าวันพุธที่ 21 กันยายน มีมติดังนี้ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะด้านแทน
คณะกรรมการประจ า จะต้องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ 
และจากผลการประเมินในข้อดังกล่าวในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีระดับคะแนนท่ีสูงขึ้น คือ 3.67 

ส าหรับปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 [C8.1(6)] จากการประเมินพบว่า การให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีมี
คะแนนการประเมินต่ าที่สุดคือ 3.61 แต่ผลการประเมินยังอยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 3.64 จากคะแนนเต็ม 5 [C8.1(7)] 
จากการประเมินพบว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นมีคะแนนการประเมนิต่ าทีส่ดุ
คือ 3.50 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงได้น าผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่อกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ในการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 49(6/2560) [C8.1(8)] ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และส าหรับการประชุมที่เกี่ยวกับวาระที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการ
ตัดสินใจโดยใช้มติของบุคลากรทั้งคณะฯ ทางคณะจะเปิดช่องทางให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านหลายช่องทาง โดยการติด
กล่องรับความคิดเห็น คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ บริเวณหน้าห้องส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ [C8.1(9)]  และ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้โดยตรง 
[C8.1(10)]  ส่วนการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่อวาระที่มีความจ าเป็นต้องใช้
มติของบุคลากรทั้งคณะนั้น มีมติให้หัวหน้าสาขาน าวาระดังกล่าวเข้าประชุมหรือแจ้งให้กับบุคลากรในสาขาทราบเพื่อลงมติ 
และหัวหน้าสาขาน าผลของมติที่ได้มาแจ้งแก่ที่ประชุมในคราวต่อไป และหากบุคลากรไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน หรือแม้แต่นิสิตที่มีความต้องการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯเพื่อพิจารณา สามารถน ามา
เสนอต่อเลขานุการที่ประชุมได้โดยตรง หรือสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อสามารถเสนอวาระนั้นๆ  ได้ด้วยตัวเอง แต่
ทั้งนี้ต้องได้รับการกลั่นกรองมติดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหารคณะฯเป็นเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้หากเป็นเรื่องเร่งด่วน
คณะกรรมการประจ าคณะฯสามารถจัดการประชุมในวาระเร่งด่วนได้  และจากผลการประเมินคุณภาพภายใต้ระบบ CUPT 
QA ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการไดม้ีข้อเสนอแนะให้ใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรในคณะ อย่างทั่วถึง
เพื่อให้รับทราบความเป็นไปและเกิดความเข้าใจในการบริหารงานของคณะ ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจ าคณะ
จึงมีมติให้บรรจุโครงการ “ผู้บริหารพบปะสาขา” ขึ้น และก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมใหญ่ประจ าปี  จากผลการประเมินในข้อดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 พบว่ามีระดับ
คะแนนท่ีสูงขึ้น คือ 3.77 [C8.1(11)]   

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ บรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และเกิดการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2560 ได้เพิ่มที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบด้วย นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายสุภชัย  ศูนย์กลาง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลจุน จังหวัดพะเยา และนายคมน์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา [8.1(12)] ซึ่งจะ
เชิญคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยในปีการศึกษา 2560 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 50(7/2560) ได้เชิญคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะในปีการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกันหารือ และขอค าแนะน าในการร่วมกันพัฒนา
คณะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีการศึกษาถัดไป   

ส าหรับปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 [C8.1(11)] ผลการประเมินอยู่ในระดับดี พบว่าเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าได้
คะแนนเฉลี่ย 3.88 จากคะแนนเต็ม 5 จากการประเมินพบว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดง
ความคิดเห็นมีคะแนนการประเมินต่ าที่สุดคือ 3.77 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงได้น าผลการประเมิน
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ดังกล่าวเสนอต่อกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่  
3/2561 เพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุงในปีถัดไป 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

จากการน าผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 ถึงปีการศึกษา 2560 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และผลการประเมินคุณภาพภายใต้ระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2559 มาวิเคราะห์ พบว่า
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม และใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
แต่ยังมีส่วนท่ีต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสยีต่อการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการให้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น อีก
ทั้งตามข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ที่ให้เพิ่มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การบริหารงาน
ตามพันธกิจต่างๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คณะฯจึงได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้เข้าปรึกษาหารือ และร่วมกันวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง ในการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49(6/2560) ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมกว่าเดิม โดยการบรรจุโครงการ “ผู้บริหารพบปะ
สาขา” ขึ้น ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะในปีการศึกษา 2560 และเป็นการติดตามพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ
ของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรในคณะ อย่างทั่วถึงเพื่อให้รับทราบความ
เป็นไปและเกิดความเข้าใจในการบริหารงานของคณะ อีกทั้งก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมใหญ่ประจ าปี เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  ท าให้ผลการประเมินในข้อดังกล่าว คือ “การเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น” มีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 3.50 ในปีการศึกษา 2558 เป็น 3.77 ในปี
การศึกษา 2560 

 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด และเกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามมติในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (วาระ
พิเศษ) ครั้งท่ี 3/2561 

 
หลักฐาน 
C8.1(1)  แบบประเมิน“การประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา  
  2557 
C 8.1(2)  แบบประเมิน ”การประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา  
  2559 
C8.1(3)  แบบประเมิน“ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
  วิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2559 
C8.1(4)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 
C8.1(5)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
C8.1(6)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2559 
C8.1(7)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
          ประจ าปีการศึกษา 2559 
C8..1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49(6/2560) วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560          
           ระเบียบวาระที่ 3.12.12 เรื่อง ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะ 
  วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
C8.1(9)  กล่องรับความคิดเห็น คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
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C8..1(10)  รูปเว็บไซด์สายตรงเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร ์
C8..1(11)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
C8..1(12)  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
C8..1(7)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2559 
C8..1(8)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
C8..1(9)  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
C8.1(10)  กล่องรับความคิดเห็น คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
C8.1(11)  รูปเว็บไซด์สายตรงเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนท่ีไดร้ับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้น าระบบประกันคุณภาพ CUPT QA มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ในปี
การศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มาใช้ในการประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการ  ซึ่งในระดับคณะเป็นการประเมิน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ ค.ป.ส. แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 ในการวางแผนการด าเนินงานการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  
 บุคลากรของคณะเข้าร่วมการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการประเมิน ประเด็นการประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันก าหนดแบบฟอร์มเพื่อลดภาระงานด้านเอกสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคณบดีมี
องค์ประกอบการประเมินดังนี้ 
 ประเด็นท่ี  1  สมรรถนะคณบดี โดยประเมินผ่านระบบ Application Line (QR Code) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      (หัวหน้าสาขา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนิสิต และนิสิต) 
 ประเด็นท่ี  2  ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร โดยก าหนด ก ากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ในทุกระดับ 
 ประเด็นท่ี  3  ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ 
      ระดับสถาบัน โดยการประเมิน KPI และ ประเมินแผนกลยุทธ์ 
 ประเด็นท่ี  4  การแสวงหารายได้ 
 ประเด็นท่ี  5  การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      -  การบริหารยุทธศาสตร์ 
      -  การบริหารความเสี่ยง 
      -  ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
      -  การจัดการความรู้ในคณะ 
ขั้นตอนที่ 2  
 วางแผนการได้มาของข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบ 6 กลุ่ม ได้แก่ 
 1)   หัวหน้าสาขาวิชา 
 2)   ผู้แทนคณาจารย์   
 3)   ผู้แทนบุคลากรสายบริการ   
 4)   คณะกรรมการสโมสรนิสิต   
 5)   ผู้แทนนิสิตแต่ละชั้นปีแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
 โดยแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
 ทั้งนี้คณะบริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจ าคณะ ได้น าข้อเสนอจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจ าปีงบประมาณ 2559 มาวางแผนกิจกรรมและโครงการเพื่อการด าเนินการ
พัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1) การสื่อสารในหน่วยงานต่อการพัฒนาคณะ 
 2) การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
 3) การใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
 โดยผ่านในโครงการต่างๆ ได้แก่ 
 1)  โครงการผู้บริหารพบปะสาขา 
 2) ระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
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การด าเนินงาน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ใช้วิธีการของระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา คือระบบ CUPT QA Indicator ในเกณฑ์ C.8.2 ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีล าดับขั้นตอนคือ  
 1. คณบดีจัดท าแบบรายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบการประเมิน ทั้ง 5 ประเด็นให้กับคณะกรรมการ
ประเมินตามประเด็นการประเมินของเกณฑ์ C.8.2  ยกเว้นประเด็นท่ี 1  (สมรรถนะคณบดี) เนื่องจากผลการประเมิน กองวิจัย
และคณะกรรมการจะแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะในวันท่ีรายงานผลการประเมิน 
 2.  คณะกรรมการประเมินแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการประเมินตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้ง 5 กลุ่ม 
 3.  คณบดีจัดท าตอบแบบสอบถามจ านวน 10 ข้อ ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้า
ส่วนงานวิชาการก าหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่จะน าไปเป็นข้อข้อมูลประกอบการประเมิน 
 4.  คณะกรรมการประเมินน าข้อมูลทั้งหมดในข้อ 1, 2 และข้อ 3 มาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเบื้องต้นเสนอ
ต่อคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ประเมิน 
 5.  คณะกรรมการประเมินด าเนินการสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และผ่านความ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 
 7.  แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ให้กับคณบดี 
 8.  น าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่ม ของผลการประเมินคณบดี มาใช้ในการวางแผนกุลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและด าเนินการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2560 ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่ม ของผลการประเมินหัวหน้าส่วนงานปีงบประมาณ 2559 มาใช้
ในประกอบการวางแนวทางการปรับปรุง และด าเนินการเพื่อให้ไปสู่ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการประชุมของผู้บริหารคณะ และที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณา  
 ทั้งนี้ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน การรายงานผลการประเมินการด าเนินงานของคณบดี ได้เปลี่ยนจากเดิมรายงานผลในรูปแบบคะแนน มาเป็นรายงาน
ผลเพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และข้อควรปรับปรุง โดยปีงบประมาณ 2560 มีประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
  
ประเด็นที่ 1 สมรรถนะคณบดี 
 การประเมินสมรรถนะของคณบดีเป็นการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ประกอบด้วย 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด การน าองค์กร การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล และด้านระบบกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการ  
 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ปีย้อนหลัง สรุปได้ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2556 ระดับคะแนน  4.67 คะแนน ระดับดีมาก  
 ปีงบประมาณ 2557 ระดับคะแนน  4.69 คะแนน ระดับดีมาก  
 ปีงบประมาณ 2558 ระดับคะแนน  4.19 คะแนน ระดับดี  
 ปีงบประมาณ 2559 ใช้แนวทางวิธีการของระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ CUPT QA Indicator (คะแนนเต็ม 
7 คะแนน) โดยปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินสมรรถนะคณบดีพบว่า คณบดีมีศักยภาพและมีความเป็นผู้น าที่สามารถน า
คณะ พัฒนาในด้านต่างๆ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล มีการบริหารองค์กรที่ดี มีความสามารถในการ
จัดการด้านการเงินและงบประมาณในคณะ มีความเป็นกันเอง รับฟังความคิดเห็นทุกๆ ฝ่าย และ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง 3 ปี ในองค์รวมด้านสมรรถนะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าคณบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ มีความประนีประนอม มีเมตตา มีค าช้ีแจงเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกันเองไม่ถือตัว ให้ความส าคัญงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา มีความยุติธรรม ใจเย็น เป็นผู้น าท่ีดี ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในคณะ เป็นตัวอย่างท่ีดีของ
ผู้บริหารที่เสียสละอุทิศเพื่อองค์กร และมีประสบการณ์การบริหารคณะให้มีความก้าวหน้า [C8.2(1)] 
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 ปีงบประมาณ 2560 ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์โดยภาพรวม เห็นว่าคณบดีเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และใช้ประสบการณ์การบริหารที่ผ่านมาช่วยให้คณะผ่าน
วิกฤติ หรือข้อจ ากัดที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมในคณะได้อย่างเป็นรู ปธรรม และมีความ
พยายามในการจะผลักดันและติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์อย่างใกล้ชิด จนท าให้อัตราการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ในคณะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้พื้นที่โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เป็นพื้นที่วิจัยและพื้นที่ เรียนรู้
ของนิสิตได้อย่างเปน็รูปธรรม  
  
 เนื่องจากในการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้น าระบบ CUPT QA เข้ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตรงประเด็น
และสอดคล้องกับตัวบ่งช้ี  ประกอบกับการด าเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นอีกส่วนส าคัญนอกเหนือไปจากการสัมภาษณ์
เป็นหลัก ดังนั้นคณะบริหารในส่วนของคณะ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ตามระบบ CUPT QA อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสิ่งสนับสนุนท่ีดีในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ของคณะ บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้า
ได้ รวมทั้งการสื่อสารในหน่วยงานต่อการพัฒนาคณะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ รวมไปถึงเป้าในแต่ละพันธกิจ
ของคณะ เพื่อให้บุคลการทุกภาคส่วนรับรู้ เข้าใจทิศทางในการด าเนินงานของคณะ  โดยผ่านโครงการผู้บริหารพบปะสาขา 
 
ประเด็นที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
 การด าเนินงานการบริหารของแตล่ะหลักสตูรในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิชาการได้ก ากับ ติดตาม 
ควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 (สกอ 1.1) และได้ด าเนินงานของ
หลักสตูรตามแนวทาง AUN QA ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2557 เป็นตน้มา เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคณุภาพ และมุ่งผลิตบณัฑิตให้
บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรสรปุไดด้ังนี ้
ปีการศึกษา 2557-2558  
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตของคณะจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ. เคมี, วท.บ. ชีววิทยา และ วท.บ. อุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ น าร่องการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA และรับประเมินการก ากับมาตรฐาน (สกอ.1.1) โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่าท้ัง 3 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สกอ 1.1 ส่วนอีก 5 หลักสูตร ได้จัดท า
รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ ์AUN QA และการก ากับมาตรฐาน (สกอ.1.1)  

 
ปีการศึกษา 2559  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทั้ง 7 หลักสูตรของคณะ ได้แก่ หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา , วท.บ. อุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ, วท.บ. คณิตศาสตร์, วท.บ. สถิติ, วท.บ. ฟิสิกส์, วท.บ. เคมี, วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจ านวน 1 หลักสูตร (วท.ม. คณิตศาสตร์) รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA และประเมิน
เกณฑ์การก าหนดมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 (สกอ 1.1)  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ทุกหลักสูตรของ
คณะผ่านเกณฑ์การประเมินของ สกอ. 1.1 
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 คณะเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ วท.ม. ชีววิทยา  และหลักสูตรได้
ประเมินตนเองทั้งในส่วน สกอ 1.1 และรายงานประเมินตนเองตามแนวทาง AUN QA  

และในปีการศึกษา 2560 คณะเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
และทุกหลักสูตรของคณะ คือ ป.ตรี ได้แก่ วท.บ. ชีววิทยา, วท.บ. อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ, วท.บ. คณิตศาสตร์, 
วท.บ. สถิติ, วท.บ. ฟิสิกส์, วท.บ. เคมี, วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ ป . โท 2 หลักสูตร คือ วท.ม. 
คณิตศาสตร์ และ วท.ม. ชีววิทยา ได้ประเมินตนเองทั้งในส่วน สกอ 1.1 และรายงานประเมินตนเองตามแนวทาง AUN QA 
[C8.2(2)-(11)] 
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ประเด็นที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซ่ึงต้องสอดคล้องกับระดับ
สถาบัน 
 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีหลักในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ปี (พ.ศ. 2554 
– 2557) จนถึงปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณคณะฯ ได้ท าการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และตัวบ่งช้ีตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นโดยการมีสว่นร่วมของบุคลากรในคณะ เพื่อให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ภายในคณะฯ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จากผลการประเมินพบว่า 

ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์คือ 84.62 จากท่ีตั้งไว้ร้อยละ 80  
ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์คือ 100 จากท่ีตั้งไว้ร้อยละ 100  
ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์คือ 100 จากท่ีตั้งไว้ร้อยละ 100  
ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์คือ 84.61 จากท่ีตั้งไว้ร้อยละ 80 

       ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คือ 83.32 จากท่ีตั้งไว้มากกว่าร้อยละ 90  
 
ประเด็นที่ 4 การแสวงหารายได้  
 คณะได้มีกระบวนการจัดหารายได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น 
การให้บริการเครื่อง XRD [C8.2(12)] และคณะจะได้มีการพิจารณาแหล่งรายได้อื่น เช่น จากการบริการวิชาการ และจากการ
เปิดให้บริการหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  [C8.2(13)] เพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหารายได้ของ
คณะ  
 
ประเด็นที่ 5 การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การบริหารยุทธศาสตร์ 
 คณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์โดยยึดกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัยตามรอบการบริหารงานอธิการบดี ที่มีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ เมื่อแผนกล
ยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 คณะฯ ได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน
แต่ละปี [C8.2(14)] 
 มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ  
 การรายงานผลในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลการติดตามโครงการ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน อีกทั้งคณะฯได้มีการจัดโครงการประเมินแผนกลยุทธ์ขึ้นทุกปี เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าเพื่อพิจารณาและน าผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปปรับปรุงและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้[C8.2(15)]  
- การบริหารความเสี่ยง 
 คณะได้ด าเนินการการบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสีย่งตามดา้นต่างๆ และเสนอข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก่ผู้บริหาร
คณะฯ ทุกปีงบประมาณ อีกทั้งคณะกรรมการยังมีหน้าที่รายงานการประเมินผลการบริหารความเสีย่งตามรอบปีงบประมาณ 2 
ครั้ง/ปี โดยทุกๆ 6 เดือน จะมีการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อไป  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
 งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าระบบสารสนเทศงานบุคลากรในปีการศึกษา 2558 [C8.2(16)] และได้เริ่มใช้
งานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้งานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานบุคลากร ที่ช่วยอ านวยความ
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สะดวกการปฏิบัติงาน เป็นการเก็บข้อมูล และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและการวางแผนการด าเนินงานของผู้บริหาร และ
ในปีการศึกษา 2559 งานบุคลากรได้ปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้งาน เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรคของระบบ เพื่อสนับสนุนงานในด้านต่างในงานบุคลากร เช่น การส า รวจความต้องการ
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ http://doga.up.ac.th/person/Main/DefaultPage/default.aspx 
ในปีการศึกษา 2560 งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการงานบุคลากร ที่ช่วยอ านวยความสะดวกการปฏิบัติงาน เป็นการเก็บข้อมูล และเป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจและการวางแผนการด าเนินงานของผู้บริหาร 
 
- การจัดการความรู้ในคณะ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้โดยก าหนดประเด็นความรู้  และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยโดยจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2558-
2561 ในด้านการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจ ในด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย รวมทั้ งได้
จัดท าแผนปฏิบัติการ  
 การจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในด้านการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจในด้าน
การผลิตบัณฑิต ได้ก าหนดเป้าหมายคือให้หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของการศึกษาเชิงผลลัพธ์ 
Outcome Based Education (OBE) เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบความส าคัญรวมถึงได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัด
การประเมินแบบ OBE และให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร [C8.2(17)]  
 ภารกิจด้านวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการ การจัดการความรู้ภายในคณะจากการโครงการการจัดการ
ความรู้เรื่อง “วิทยาศาสตร์วิจัย สู่ประเทศไทย 4.0” [C8.2(18)] 
 และมีการน าความรู้ที่ได้มาจากวิธีการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนในการด าเนินโครงการกิจกรรม มีการเรียบ
เรียงความรู้บันทึกไว้เป็นเอกสารวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ [C8.2(19)] 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีได้น าข้อเสนอแนะของการติดตามและผลการประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
(คณบดี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในประกอบการวางแนวทางการปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยบรรจุเป็นโครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561เพื่อ
ด าเนินการให้ไปสู่ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดย ปรับตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เช่น 
 ปรับตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยก าหนด 
มีแผนรองรับจ านวนนิสิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละหลักสูตรในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อให้เกิดสมดุลด้านงบประมาณและ
บุคลากร โดยบรรจุโครงการแนะแนวสัญจรคณะวิทยาศาสตร์ไว้ในแผนประจ าปี พ.ศ.2561  
 การจัดสรรงบประมาณ หรือสวัสดิการมีการกระจายอย่างเท่าเทียมคณะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีความยุติธรรม 
โดยมีการเรียงความส าคัญของครุภัณฑ์  
 มีงบประมาณให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาความรู้ 
 มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของคณบดี บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
 การกระจายงาน หรือมอบหมายงานให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถมากยิ่งขึ้นโดย
คณบดีมอบหมายงานตามความเหมาะสมในงาน 
 มีการติดตามโครงการ/กิจกรรม ปี 2 ครั้ง (6 และ12 เดือน) เพื่อให้โครงการด า เนินเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 มีการรายงานผลให้กับคณะกรรมการประจ าได้รับทราบ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
หลักฐาน 
C8.2(1)  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ม.พะเยา (CAR) ประจ าปี 2559 
C8.7(2)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 

http://doga.up.ac.th/person/Main/DefaultPage/default.aspx


รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT QA คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2560        หน้า | 111  

 

C8.2(3)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ปีการศึกษา 
2560 

C8.2(4)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
C8.2(5)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาสถิติ ปกีารศึกษา 2560 
C8.2(6)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาฟิสิกส์ปกีารศึกษา 2560 
C8.2(7)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2560 
C8.2(8)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูร วทบ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา ปีการศึกษา  
  2561 
C8.2(9)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูรวทม.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
C8.2(10)  CAR รายงานผลการประเมินระดบัหลักสตูรวทม.สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 
C8.2(11)  SAR AUN QA ปรด.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2560 
C8.2(12)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
C8.2(13)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าใช้บริการของศูนย์ออกก าลังกาย พ.ศ. 2560 
C8.2(14)  แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2560 (บผ4) 
C8.2(15)  ข้อเสนอแนะของการประเมินแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
C8.2(16)  ระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
C8.2(17)  ถอดบทเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของการศึกษาเชิงผลลัพธ์ Outcome Based Education  
  (OBE) 
C8.2(18)  ถอดบทเรียน เรื่อง “โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย “วิทยาศาสตร์วิจัย สู่ประเทศไทย 4.0” 
C8.2(19)  http://www.science.up.ac.th/ 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
 
C9.1 แผนกลยุทธ์ 
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ   
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการบริหารจัดการโดยใช้แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (2558 – 2561) [C9.1(1)] เป็นกรอบหลักในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภายในคณะฯ ซึ่งแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้ปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 
2558-2561) [C9.1(2)] ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทย าลัยพะเยา
ปรับปรุง พ.ศ. 2558-2561 [C9.1(3)] และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ CUPT QA อีกทั้งแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้
ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์  [C9.1(4)] ซึ่งทาง
คณะฯได้มีการจัดโครงการประเมินแผนกลยุทธ์ขึ้นทุกปี เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแผน
กลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว ้ 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งเป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 
4 พ.ศ. 2561 (2558 – 2561) ที่ด าเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 
การด าเนินการ  

เมื่อแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ [C9.1(5)] และสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว http://hec.up.ac.th/plan/content_list.php?content_id=394 คณะฯมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
บุคลากรทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ อีเมล์ และโครงการประชุมใหญ่ประจ าปี 
(กิจกรรมผู้บริหารพบปะสาขาวิชาและกิจกรรมประชุมใหญ่ประจ าปี) [C9.1(6)] และมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยทุธ์
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ [C9.1(7)] 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯได้ปรับวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรให้มีความชัดเจน และสามารถวัดได้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 [C9.1(8)]  

เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีงบประมาณ บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ครบทั้ง 4 พันธกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ทางคณะจะจัดประชุม
หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อท าความเข้าใจและช้ีแจงในการด าเนินโครงการต่างๆในแผนปฏิบัติ
การ ตั้งแต่ขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การขออนุมัติด าเนินโครงการ การด าเนินโครงการ การสรุปและการรายงานผล
โครงการ โดยคณะได้จัดท า “คู่มือการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” 
[C9.1(9)]  แจกให้กับหัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน โดยคณะมีระบบใน
การติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน และเมื่อโครงการใดได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จะต้องมีการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการดังกล่าว(KPI และข้อเสนอแนะ) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์[C9.1(10)]  และ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา คณะฯได้ปรับจากการเขียนเล่มรายงานโครงการ มาใช้แบบฟอร์มในการสรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการและการประเมินโครงการแทนการเขียนเล่มโครงการเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเพื่อช่วยลดปัญหาการส่งรายงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ล่าช้า[C9.1(11)]  
และในปีงบประมาณ 2560 คณะได้ก าหนดให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการ แนบไฟล์รายงานผลการด าเนินโครงการดังกล่าวใน
ฐานข้อมูล office 365 เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป อีกทั้งคณะ
และหลักสูตรยังสามารถใช้ประโยชน์ในการน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา [C9.1(12)]  
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 จากการประเมินค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์โดยรองคณบดีที่รับผิดชอบ และการ
ประเมินผลจากกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ในปีท่ีผ่านมา พบว่า ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ แต่มีตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาขีพภายใน 1 ปี ทุกอาชีพ จากเป้าหมายที่ตั้งคือ ร้อยละ 80 ผลการ
ด าเนินงานได้ ร้อยละ 67.9 ซึ่งทางคณะได้ด าเนินการแก้ไขโดยด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อก้าวสู่โลกการท างาน
และศึกษาต่อตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ [C9.1(13)] 
ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการด าเนินงานในข้อดังกล่าวบรรลุร้อยละ 73.98 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 70  แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ ไม่สามารถด าเนินการบรรลุตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ ที่สามารถ
ด าเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 83.82 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะฯจึงได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป 

  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 เมื่อน าผลการประเมินค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาท าการวิเคราะห์พบว่า 
มี 6 ตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 
 1. ร้อยละอัตราการส าเร็จการศึกษา จากเป้าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 55.85 เนื่องจาก นิสิตส่วน
ใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการท าปฏิบัติการในรายวิชาการศึกษาอิสระ เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด  
 2. ร้อยละอัตราจ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา (คิดเป็นภาพรวมนิสิตทุกช้ันปี) จากเป้าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
≤ 20  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 35.71 เนื่องจาก เป็นนิสิตในหลักสูตรตรีควบโท มีการตกออกกลางคัน หรือย้ายหลักสูตร  
 3. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ด้านทักษะ จากเป้าที่ตั้งไว้ ระดับ 4 ± 0.5 ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ 3.94  
เนื่องจาก บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความชัดเจนในเรื่องตรรกะและองค์ความรู้ จึงอาจมีลักษณะการคิด
อ่านเชิงตัวเลขและการติดต่อสื่อสารที่ไม่ละเอียดอ่อนดังเช่น มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้อย มีทักษะการวิเคราะห์งานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขไม่เช่ียวชาญ (ยกเว้นหลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติที่มีคะแนนความพึง
พอใจสูง) ที่ส าคัญการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร บัณฑิตที่เรียนในศาสตร์บริสุทธิ์จะมีความสามารถในด้านนี้ต่างจากศาสตร์
ประยุกต์ ซึ่งโครงการของคณะและสาขาที่รับผิดชอบหลักสูตรยังมีกิจกรรมและโครงการรองรับในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีน้อยมาก  
 4. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย จากเป้าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 51 เนื่องจาก 
บางสาขาวิชามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรน้อย เช่น สาขาวิชาสถิติ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฟิสิกส์ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม ในสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฟิสิกส์ และชีววิทยา มีผลงานตีพิมพ์ในล าดับรองลงมา 
เนื่องการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต้องใช้ต้นทุนในการวิจัยค่อนข้างสูง เช่น ทุนวิจัย เครื่องมือวิจัย เวลาในการท าวิจัย เป็น
ต้น 
 5. ผลการประเมินตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ จากเป้าที่ตั้งไว้ ≥ ร้อยละ 90  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
83.82  
 6. ผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจากเป้าที่ตั้งไว้ ≥ ร้อยละ 85  ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 75 เนื่องจาก แผนการรับอาจารย์ตามจ านวนท่ีควรจะมีตาม FTES ที่ตั้งไว้คือ 5 คน แต่ผลการด าเนินการ
ตามปีงบประมาณนั้น สามารถรับอาจารย์ได้จ านวน 3 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอชะลอการรบั
อาจารย์ไว้ก่อน และผลการประเมินของบุคลากรสายบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยังมีบุคลากรบางท่านที่ผล
ประเมินรายบุคคลไม่ผ่าน 3.51 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 เมื่อน าผลการวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินแผนกลยุทธ์ 
เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาการ
ตั้งค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ของปีงบประมาณ 2561 ให้มีความท้าทาย และให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และตั้งค่า
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เป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ ที่สามารถด าเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย เป็นร้อยละ 90 อีกทั้งได้เสนอ
แนวทางการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1. ร้อยละอัตราการส าเร็จการศึกษา  
  1.1 อยู่ในระหว่างจัดท าแผนพัฒนานิสิตตั้งแต่การรับเข้า ระหว่างการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา 
  1.2 ปรับเปลี่ยนตัวบ่งช้ีในโครงการตามแผนให้ครบตามเกณฑ์ CUPTQA คุณภาพบัณฑิต 
 2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  ด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ดังนี ้
  2.1 โครงการทุนวิจัยเฉพาะทาง 
  2.2 โครงการพัฒนานักวิจัย 
  2.3 โครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขัน 
  2.4 โครงการหน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน   
  3.1 ให้มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์ และผลการประเมินต่างๆให้กับบุคลากรคณะเพิ่มเติมโดยผ่านเว็ปไซด์ของคณะฯ 
และขอความร่วมมือสาขาเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของสาขา 
  3.2 หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจประเมินการเงินและบัญชีของคณะฯ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ โดย
เข้าประเมินช่วงกลางปีงบประมาณและก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
  3.3 ค่าความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์จาก 4 ยุทธศาสตร์ 

 
 
หลักฐาน 
C9.1(1)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558 – 2561) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2561 
C9.1(2)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558 – 2561) 
C9.1(3)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัพะเยาปรับปรุง พ.ศ. 2558 – 2561 
C9.1(4)  ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมนิแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
C9.1(5)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 
C9.1(6)  แบบรายงานผลการด าเนินโครงการประชุมใหญ่ประจ าปี 2561 
C9.1(7)  แบบ บผ.4 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
C9.1(8)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 
C9.1(9)  คู่มือการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
C9.1(10)  บันทึกข้อความเชิญรายงานผลการด าเนินโครงการในแผนปฏิบตัิการในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
C9.1(11)  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
C9.1(12)  https://liveupac-my.sharepoint.com 
C9.1(13)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2559 ระเบียบวาระที่ 3.5.2 
 
 
9.2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 4 ปี [C9.2(1)] ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  
[C9.2(2)] และมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา [C9.2(3)] แหล่งงบประมาณของคณะฯมาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส านักงบประมาณ) และงบประมาณ
รายได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2561 [C9.2(4)-(10)] โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-
2561 [C9.2(11)-(16)]  และโครงการ วมว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561 [C9.2(17)-(19)] 
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 คณะฯ มีการจัดผังกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ [C9.2(20)]และมีการแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณรายได้ ทุก
ปีงบประมาณ มีการก าหนดแหล่งที่ใช้ไปของงบประมาณรายได้คณะฯเป็นค่าไปปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ค่า
จัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ค่าใช้จ่ายโครงการในแผนปฏิบัติการ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าเบี้ยประชุม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการรายงานทางการเงินท่ีเป็นงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินเป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ [C9.2(21)-(22)]และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) ไปยังกองแผนงาน
เพื่อรวบรวมและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป [C9.2(23)-(24)] 
 
การด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับข้อเสนอแนะด้านการเงิน จากหน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยพะเยา [C9.2(25)] ในเรื่องการจัดท ารายงานทางด้านการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นระบบ ไม่ครบถ้วนตามแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยและการบันทึกบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน คณะฯได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีมติให้
เจ้าหน้าที่การเงินของคณะรีบด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา[C9.2(26)] 
และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยประกอบไปด้วยตัวแทนจากบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน [C9.2(27)] 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี มีแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สะดวกและชัดเจน อีกทั้งมีความเข้าใจร่วมกันที่ดีต่อระบบการติดตามและ
ประเมินผล  รวมทั้งให้สามารถน าผลจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะ
วิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน [C9.2(28)] 
 ปีงบประมาณ 2558 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นผู้สอบ
บัญชี ได้เข้าตรวจสอบบัญชีเงินทดรองจ่ายของคณะวิทยาศาสตร ์พบว่ายอดคงเหลือธนาคาร ณ วันสิ้นงวด มีผลต่าง จากวงเงิน
ที่ทางส่วนงานได้รับจากทางมหาวิทยาลัย [C9.2(29)] คณะฯได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีมติให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินของคณะรีบด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อตรวจพบดังกล่าว [C9.2(30)]  
 ปีงบประมาณ 2559 หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์ด้าน
การเงิน พบว่า ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนจ านวน 15 ราย ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อมใบส าคัญคู่จ่ายล่าช้า กว่า
ระยะเวลาครบก าหนด ทั้งนี้มีจ านวน 6 ราย ผู้รับผิดชอบไม่ได้ติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว
ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2558 ซึ่งหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้เสนอข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ได้น าไปปฏิบัติ คือ ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตามทวงถาม
ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนเมื่อถึงวันครบก าหนด ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2558 ข้อ 13 อย่างเคร่งครัด คือ ให้ส่วนงานทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปนับแต่วันครบก าหนด หากยังไม่มาช าระคืนให้รายงานอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อขออนุมัติหักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง และเงินอื่นใดร้อยละ 50 ของเงินเดือน หรือค่าจ้างพร้อมคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินยืมที่คงเหลือค้าง
ช าระ [C9.2(31)] คณะฯได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีมติให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะรีบด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา [C9.2(32)]  
 ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าตรวจสอบด้านการเงิน ของคณะ
วิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขในเรื่องการติดตามและทวงถามให้ผู้ยืมช าระและคืนเงินภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
นับแต่วันครบก าหนดช าระ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้รับผิดชอบได้จัดส่งรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันให้กับหน่วยตรวจสอบภายในทุกเดือน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่เอกสารหลักฐานในการจัดส่งรายงานเกบ็ไม่
เป็นระเบียบตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ จึงแนะน าให้ผู้รับผิดชอบแยกเก็บ
เอกสารการจัดส่งให้รวมอยู่ในท่ีเดียวกันโดยเรียงล าดับตามเดือน [C9.2(33)]  
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการด าเนินงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561  คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจ  3  หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้ [C9.2(34)] 
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 1.1 ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ฝ่ายงาน  ดังต่อไปนี้ 1.งานการเงินและบัญชี 2. งานนโยบายและแผน 3. 
งานพัสดุ   
 1.2 ศูนย์ออกก าลังกาย หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
 1.3 ห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 1.สาขาวัสดุศาสตร์ 2.สาขาชีววิทยา 3.สาขาเคมี และ 4.สาขาวิชา
ฟิสิกส์ 
 จากการตรวจสอบงานการเงินและบัญชี พบว่าผู้รับผิดชอบได้แยกเก็บเอกสารการจัดส่งให้รวมอยู่ในที่เดียวกันโดย
เรียงล าดับตามเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าข้อมูลทางการเงิน มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางด้านการเงินเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ยัง
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 ควรมีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยทุกปี โดยส่วนงานคลังของทางมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

 
หลักฐาน 
C9.2(1)  แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561  
  (ฉบับปรับปรุง 2561)  
C9.2(2)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2561 (2558 – 2561) 
C9.2(3)  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
C9.2(4)  บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2555 
C9.2(5)  บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2556 
C9.2(6)  บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2557  
C9.2(7)  บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2558 
C9.2(8)  บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2559  
C9.2(9)  บันทึกข้อความ  เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2560 
C9.2(10)  บันทึกข้อความ  เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561 
C9.2(11)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจ าปีการศึกษา 2556 
C9.2(12)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจ าปีการศึกษา 2557 
C9.2(13)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจ าปีการศึกษา 2558 
C9.2(14)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจ าปีการศึกษา 2559  
C9.2(15)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจ าปีการศึกษา 2560 
C9.2(16)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจ าปีการศึกษา 2561 
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C9.2(17)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ วมว ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C9.2(18)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ วมว ประจ าปีงบประมาณ 2560 
C9.2(19)  บันทึกข้อความเรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ วมว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
C9.2(20)  ผังกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
C9.2(21)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์  เรื่อง การวิเคราะห์สถานะ 
  ทาง การเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 54 (3/2561) 
C9.2(22)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์  เรื่อง การวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 56 (5/2561) 
C9.2(23)  บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทุก 3 เดือน 
C9.2(24)  บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทุก 3 เดือน 
C9.2(25)  บันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งส าเนารายงานการประเมินการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2557 
C9.2(26) บันทึกข้อความเรื่อง ข้อช้ีแจงรายงานการตรวจสอบ เรื่องการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2557 
C9.2(27)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 
C9.2(28)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 2559 2560 และ 2561 
C9.2(29)  บันทึกข้อความเรื่องขอให้รายงานผลแตกต่างเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน ณ วันสิ้นงวด 
C9.2(30)  บันทึกข้อความเรื่องขอส่งรายงานช้ีแจงผลแตกต่างเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 
C9.2(31)  บันทึกข้อความเรื่องขอส่งส าเนารายงานการประเมินการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2559 
C9.2(32)  บันทึกข้อความเรื่องข้อช้ีแจงรายงานการตรวจสอบ เรื่องการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C9.2(33)  รายงานผลการตรวจสอบภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
  คณะวิทยาศาสตร์ 
 C9.2(34)  รายงานผลตรวจสอบภายในคณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 
C9.3 แผนบริหารความเสี่ยง  
การวางแผน 
 คณะฯ มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยภายใน และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ และพยายาม
ป้องกัน ปรับปรุงให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงคณะ
วิทยาศาสตร์ [C9.3(1)] เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง [C9.3(2)] ระบุปัจจัยเสี่ยง ติดตาม ตรวจสอบ ก าหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก่ผู้บริหารคณะฯ ทุกปีงบประมาณ อีกทั้งคณะกรรมการยังมีหน้าที่รายงานการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณ 2 ครั้ง/ปี [C9.3(3)-(4)] โดยทุกๆ 6 เดือน จะมีการประเมินความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารความเสีย่ง มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า คณะวิทยาศาสตร์ [C9.3(5)] และคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นล าดับ เป้าหมายส าคัญของแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2561 คือ สามารถท าให้ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ยุทธศาสตร์จาก 4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ที่
มีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และได้ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงในเรื่องนิสิต และอาจารย์ที่ได้รับ
อันตรายจากการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ไว้ในแผนบริหารความ
เสี่ยง [C9.3(6)] และได้เสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
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วิทยาศาสตร์ โดยให้ทางคณะเสนอความต้องการไปยังมหาวิทยาลัยในการติดตั้งอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ถัง
ดับเพลิง ชุดประถมพยาบาล อุปกรณ์ช าระล้าง อีกทั้งเสนอความต้องการโรงเรือนเก็บสารเคมีอันตรายไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อ
จัดเก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว และสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการให้เป็นสัดส่วน [C9.3(7)] ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้ท า
การจัดซื้อชุดปฐมพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่ห้องปฏิบัติต่างๆ และติดตั้งอุปกรณ์การช าระล้างเพิ่มเติม ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ที่มี
ความเสี่ยงในด้านการใช้สารเคมีอันตราย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ช าระล้างตา และช าระร่างกาย เพิ่มเติมหน้าห้องปฏิบัติการเคมี 
[C9.3(8)-(9)] และได้บรรจุโครงการการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการไว้ในแผนปฏิบัติการทุกปีงบประมาณ 
[C9.3(10)] เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการท าปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และใน
ปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีไวไฟพร้อมอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย งบประมาณทั้งสิ้น 980,000 บาท [C9.3(11)]ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ผลการประเมินความเสี่ยง ใน
ข้อดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงท่ีลดลง [C9.3(12)] ส่วนปีงบประมาณ 2559 นี้ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง และได้ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงในเรื่อง การจัดสรรวัสดุส านักงานไม่เพียงพอและทั่วถึงมากที่สุด ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร โดยประเมินความเสี่ยงไว้ที่ระดับสูงมาก(4x5) [C9.3(13)] และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ความเสี่ยงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร ์ในการประชุมคณะกรรมการประจ า  คณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 7/2559 โดยให้ทางคณะฯ จัดท าแผนการเบิก - จ่ายวัสดุส านักงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าความเสี่ยงมีระดับที่
ลดลง(4x4) แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2560 และได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร ์ครั้งท่ี 9/2559 โดยให้คณะฯ 1.) ส ารวจความต้องการวัสดุ
ส านักงาน เพื่อท าแผนการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2.)มีหลักเกณฑ์ในการเบิก-จ่าย วัสดุส านักงาน 3.) 
คณะฯ ควรจัดหาสถานท่ีเก็บวัสดุส านักงานเป็นสัดส่วนเรียบร้อย 4.) ก าหนดระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุส านักงาน [C9.3(14)] 
ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ในข้อดังกล่าว มีระดับความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ อยู่ใน
ระดับน้อย (2x2)  
 ปีงบประมาณ 2561  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และได้ให้ความส าคัญกับความ
เสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ในเรื่อง จ านวนนิสิตรับเข้าลดลง และอัตราการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน โดยประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ข้อไว้ที่ระดับสูงมาก (4x4) [C9.3(15)] และได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงความเสี่ยงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจ า  
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53(2/2561) โดยในเรื่อง จ านวนนิสิตรับเข้าลดลง ให้ทางคณะฯ ด าเนินการดังนี้ 1. ท าการปรับปรุง
หลักสูตร โดยให้เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจนสามารถวัดได้ 2. วางแผนเปิดหลักสูตรทั้งระดบัปริญญาตรแีละปริญญาโท
ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียจากผลวิเคราะห์ของการส ารวจที่ได้มา  3.จัดโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร เน้นโรงเรียนท่ีให้ความสนใจสมัครในหลักสูตรของคณะจ านวนมากก่อนโดยพิจารณา
จากสถิติก่อนหน้า 4. ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเน้นให้ข้อมูลการได้งานท าหรืออาชีพที่สามารถท าได้หลังจบการศึกษา  
ส่วนในเรื่องของ อัตราการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า ให้ทางคณะฯ ด าเนินการดังนี้ 1. จัดสรรงบประมาณให้สาขาเพื่อ
จัดโครงการที่ลดการ Drop-Out พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนานิสิตให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ 2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งบประมาณที่ได้จากการ
จัดสรรในการซื้ออุปกรณ์บางส่วนส าหรบัการท าการศึกษาอิสระ 3. ก าหนดกรอบเวลาและหัวข้อในรายวิชาการศึกษาอิสระใหม้ี
ความชัดเจน ภายใต้งานที่สามารถท าได้เสร็จในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 4. เพิ่มการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดทั้งจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป  และอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติให้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว
บรรจุ เป็นวิธีบริหารความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง ของยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2561  
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   
 จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 อีกทั้งจากผล
การด าเนินงานในด้านบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา [C9.3(16)-(18)] แสดงให้เห็นว่าคณะมีระบบและ
กลไกท่ีดีในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพราะสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ที่ถูกจัดระดับอยู่ในความเสี่ยงที่สูง
ที่สุดสามารถลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้จนเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังจาก
ประเมินความเสี่ยงในรอบ 12 เดือนของแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ 
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ลดลง 3 ยุทธศาสตร์จาก 4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง โดยได้ตั้งเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 คือ สามารถท าให้ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 
ยุทธศาสตร์จาก 4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 จากการน าผลการประเมินความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในเรื่อง จ านวนนิสิตรับเข้าลดลง และอัตราการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ยัง
อยู่ในระดับที่สูง [C9.3(19)] คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมีมติให้น าเรื่องดังกล่าว เข้าประชุมและร่วมหารือ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร ์เพื่อขอข้อเสนอแนะส าหรับวิธีการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวท่ีประชมุมี
มติให้คณะฯ ด าเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ อย่างรัดกุม และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวในรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป [C9.3(20)] 
 
หลักฐาน 
C9.3(1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสีย่งคณะวิทยาศาสตร์ 2558 2559 2560และ 2561 
C9.3(2)  แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 2559 2560 และ 2561 
C9.3(3)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 2560 
C9.3(4)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 2560 
C9.3(5)  การรายงานผลด้านการบริหารความเสี่ยงต่อท่ีประชุมระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2557 2558 และ  
  2559  
C9.3(6)  แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
C9.3(7)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่  
  3.11.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C9.3(8)  รูปถ่ายอุปกรณ์ช าระล้างหน้าห้องปฏิบัติการ  
C9.3(9)  รูปถ่ายชุดปฐมพยาบาล 
C9.3(10)  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 2558 และ 2559  
C9.3(11)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 2559 
C9.3(12)  แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
C9.3(13)  ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานการติดตามบริหารความเสี่ยง มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
C9.3(14)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 2560  
C9.3(15)  แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
C9.3(16)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(UP-RM) รอบ 12 เดอืน  ประจ าปีงบประมาณ 2558   
C9.3(17)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(UP-RM) รอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C9.3(18)  รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(UP-RM) รอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ 2560     
C9.3(19)  รายงานติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(UP-RM) รอบ 6 เดือน 2561 
C9.3(20)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53(2/2561) วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ระเบียบ 
  วาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
C9.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
การวางแผน 
 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆภายในคณะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกภาคส่วน  
 ทุกปีงบประมาณ คณะฯ ได้ท าการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะฯ อีกทั้งยังจัดให้มีการด าเนินการประเมินตนเอง
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ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ [C9.4(1)-(3)] และคณะฯได้เริ่มให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 [C9.4(4)]  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ครอบคลุม และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะอย่างแท้จริง 
 คณะวิทยาศาสตร์มโีครงสร้างการบริหารงานโดยมผีู้บังคับบัญชาสูงสุดคือ คณบดี รับผดิชอบการบริหารงานภายใน
คณะฯ ก ากับดูแลบุคลากรทั้งหมดภายในคณะรวมถึงสาขาวิชาต่างๆและส านักงานคณะที่ตั้งข้ึนภายใต้การด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ มีรองคณบดรี่วมรับผิดชอบอีก 4 ฝ่าย คือ 
 1.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับดูแลงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารการเงินและพัสดุ งาน
บุคลากร และงานบริหารความเสี่ยง 
 2.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ ก ากับดูแลงานบริการการศึกษาและงานวิชาการ 
 3.  รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ ก ากับดูแลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 4. รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ ก ากับดูแลงานกิจการนสิิตและท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
 มีผู้ช่วยคณบดี 1 ฝ่าย คือ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ ก ากับดูแลงานประกันคณุภาพ
การศึกษา งานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบด ี
 มีหัวหน้าสาขาวิชา 7 สาขา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ สาขาวิชาสถติิ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ก ากับดูแลการบริหารงานสาขาวิชาทั่วไป 
 ผู้บริหารคณะฯมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ดังต่อไปนี้  
 1)  หลักประสิทธิผล โดยเน้นการด าเนินงานผ่านกิจกรรมและโครงการในแผนปฏิบัติการ [C9.4(5)] ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ [C9.4(6)] ซึ่งคณะฯ ได้มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินโครงการเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งสภาฯ มีมติให้มี
การประเมินหน้าที่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณบดี [C9.4(7)] 
 2)  หลักประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็น
ประจ าทุกเดือน [C9.4(8)] และมีการประชุมวาระพิเศษในกรณีเร่งด่วน [C9.4(9)] มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์จากผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี[C9.4(10)]  การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์[C9.4(11)]  
การส ารวจความต้องการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ [C9.4(12)] เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯได้เริ่มใช้ระบบ
ฐานข้อมูล office 365 เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีทุกหลักสูตรสามารถเข้าถึงได้ และน าข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้[C9.4(13)]  
 3)  หลักการตอบสนอง ผู้บริหารคณะฯ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ในด้านการพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
น าเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง หรือการให้ทุนเพื่อไปพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานสายวิชาการ 
[C9.4(14)] และมีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 [C9.4(15)] และผู้บริหารได้ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการบริการชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่า “วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชน ภายใต้แผนงาน 1 คณะ 1 โมเดล 
 4)  หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารคณะมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีซึ่งครอบคลุมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธ
กิจ 4 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้น าพันธกิจใน
แต่ละด้านบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานดังนี้  
 1.  ด้านการเรียนการสอน คณาจารย์ทุกคนต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ส าหรบั
ภาคการศึกษาปกติ 
 2.  ด้านการวิจัย ในปีการศึกษา 2560 คณะมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้คณะ จ านวน 20 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 260,000 บาท ส่วนมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 9 โครงการเป็น
เงิน 1,878,500 บาท งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 โครงการเป็นเงิน 1 ,270,000 บาท และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายนอกจ านวน 11 โครงการเป็นเงิน 4,093,800 บาท 
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 3.  ด้านการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบต่อสังคมโดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการน าความรู้จากการเรียนการสอน และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคมตามความรู้และความช านาญ
ในแต่ละด้านและมีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น  
  - โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
  - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  - โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 
  - โครงการข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
  - โครงการหมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก 
  - โครงการถ่ายทอดกระบวนการการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า
ในจังหวัดพะเยา 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านการจัดโครงการและการให้บริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
  - โครงการร ากระบองสุขการสุขใจ ภูมิปัญญากีฬาไทย 
  - โครงการข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
  - โครงการหมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก 
  - โครงการถ่ายทอดกระบวนการการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า
ในจังหวัดพะเยา 

 โดยโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจ  4 ด้านในรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน [C9.4(16)] 
 5)  หลักความโปร่งใส มีการจัดท ารายงานการใช้เงินและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ทุกเดือน และมีระบบการควบคุมตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวิทยาศาสตร์ [C9.4(17)-(18)] 
 6)  หลักการมีส่วนร่วม เมื่อคณะวิทยาศาสตร์มีการปรับแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีงบประมาณ คณะจะมีการน าแผนกล
ยุทธ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และเสนอต่อบุคลากรในการประชุมใหญ่ประจ าปี เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน เป็นการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะแบบมีส่วนร่วม [C9.4(19)-
(20)] 
 7) หลักการกระจายอ านาจ คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้กับ
ผู้บริหารของคณะฯ ซึ่งจัดท าเป็นค าสั่งไว้อย่างชัดเจนได้แก่ การมอบอ านาจแก่รองคณบดี โดยการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ ตามล าดับขั้นของการบังคับบัญชา [C9.4(21)] 
 8) หลักนิติธรรม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับตลอดจน
นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีการใช้อ านาจอยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เลือกปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนโยบายของ
คณะ ให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ในเว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์ [C9.4(22)] 
 9) หลักความเสมอภาค จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน เพื่อร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจ
ในวาระต่างๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์สามารถเสนอวาระแก่คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาในแต่ละเดือนโดยสามารถติดต่อผ่านเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
กล่องรับความคิดเห็น และเว็บไซด์คณะ และเปิดโอกาสให้นิสิตทุกศาสนา/ นิสิตพิการ เข้าเรียนได้ เพื่อเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษา [C9.4(23)-(24)] 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อร่วมกันตัดสินใจในวาระต่าง ๆ โดยใช้มติในที่ประชุมมากกว่าการตัดสินใจโดยผู้บริหาร  [C9.4(25)] อีกทั้งในการเสนอ
รายการครุภัณฑ์ของคณะในแต่ละปีงบประมาณจะมีการประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อจัดเรียงล าดับครุภัณฑ์โดยค านึงถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นเป็นหลัก [C9.4(26)] 
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หลักฐาน 
C9.4(1)  ผลการประเมินคณบดีคณะฯ ในด้านการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
C9.4(2)  ผลการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(3)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(4)  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C9.4(5)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์  
C9.4(6)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(2558 – 2561) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 วันท่ี 30 เม.ย. 2561 
C9.4(7)  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา (CAR) ประจ าปี 
  งบประมาณ 2560 
C9.4(8)  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
C9.4(9)  บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ประชุมวาระพิเศษ 
C9.4(10)  การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C9.4(11)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(12)  ระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์(ส ารวจความต้องการ) 
C9.4(13)  ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ office 365  
C9.4(14)  รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(15)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(16)  แบบรายงานและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
C9.4(17)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและวิเคราะห์ 
  ค่าใช้จ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(18)  รายงานผลการตรวจสอบภายในคณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบภายในของ 
  มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561   
C9.4(19)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(2558 – 2561) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 30 เม.ย. 2561  
C9.4(20)  รายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 1/2561  
C9.4(21)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3214/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
C9.4(22)  พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 
C9.4(23)  สายตรงเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ โทร 1745, กล่องแสดงความคิดเห็น 
  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และเว๊บไซต์ http://www.science.up.ac.th/ 
C9.4(24)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี  
  โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 
C9.4(25)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
C9.4(26)  รายละเอียดรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
C9.5 การจัดการความรู้ 
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา [C9.5(1)] 
เพื่อท าหน้าที่จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้  และเป้าหมายของการจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 [C9.5(2)] 
ในด้านการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจ ในด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต รวมทั้งได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [C9.5(3)]  จ านวน 2 
ประเด็นคือ   
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 1)  ด้านการผลิตบัณฑิต  
  ในด้านการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ได้ก าหนดเป้าหมายคือให้
หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของการศึกษาเชิงผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE)  
 2)  ด้านการวิจัย  
  ได้ก าหนดเป้าหมายคือสร้างอาจารย์ที่ท าวิจัยหน้าใหม่ในคณะ  และทิศทางงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์วิจัย ส่ปูระเทศไทย 4.0” 
 
ผลด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560  การจัดการความรู้ในคณะได้จัดท าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายในระดับ
คณะ ในปีการศึกษา 2559 ในระบบ CUPT คือ เสนอให้แต่ละหลักสูตรในคณะเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ 
OBE โดยการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในแต่ละประเด็น
ความรู้ได้แก่ ซึ่งผ่านกระบวนดังน้ี 
 1.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
  โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หาแนวทางปฏิบัติในแต่ละประเด็นความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติ การ วิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมิน เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
จัดการเรียนสอนตามแนวทาง OBE ได้ และในงานวิจัยได้ทราบทิศทางการขับเคลื่อนคณะ ด้วยงานวิจัยของบุคลกรคณะ
วิทยาศาสตร์ไปสู่ประเทศไทย 4.0 และมีการน าความรู้ที่ได้มาจากวิธีการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนในการด าเนินโครงการ
ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  ได้มีการเรียบเรียงความรู้บันทึกไว้เป็นเอกสารวิชาการ[C9.5(4)] 
และเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ http://www.science.up.ac.th 
 2.  น าไปปรับใช้ /ประยุกต์ใช้   
  บุคลากรผู้เข้าร่วม ได้น าแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE และเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ไปปรับ ประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ท าให้บุคลากรที่ท าวิจัย
น าพาคณะวิทยาศาสตร์ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ นอกจากจะเกิดผลงานวิจัยที่อาจารย์สามารถน าผลงานขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ยังสามารถบูรณาการในการเรียนการสอน รวมไปถึงแก้ไขปัญหาให้ชุมชนในบริบทที่ศึกษา และยังก่อให้เกิด
ผลงานของคณะในด้านวิจัยอีกด้วยดังนี้ 
1)  ด้านการผลิตบัณฑิต  
 ในด้านการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ได้ก าหนดเป้าหมายคือให้
หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของการศึกษาเชิงผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) เพื่อให้
ผู้สอนได้ทราบความส าคัญรวมถึงได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินแบบ OBE และให้ผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 โดยการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  (Expected Learning Outcome หรือ ELO) ที่หลักสูตรสร้างและพัฒนาขึ้นจาก 
Stakeholder’s Needs ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ข้อก าหนดมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
รวมไปถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของคณะและมหาวิทยาลัย ลงสู่ในการด าเนินการต่างๆ ในหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรมีสมบัติที่พึงประสงค์ (Gradate Attributes) บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้  
 โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และหาแนวทางปฏิบัติในแต่ละประเด็นความรู้ ดังนี้ 
 1)  วิทยากรให้ความรู้ ทฤษฎี และแนวทางของ OBE ได้แก่  
  1.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของ “สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นส าคัญ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ  
   1.1.1 ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเฉพาะผลการเรียนรู้ 
   1.1.2 ศาสตร์การสอน (Pedagogy) กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) หรือ การด าเนินการเรียนการ
สอน (Teaching/Learning Approaches)  
   1.1.3 วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment Method) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยหลักสูตร/
ผู้สอนจะต้องออกแบบให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Alignment) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และประเมินได้ สรุปหลักส าคัญของ OBE คือ ต้องมีเป้าหมาย (Goal) ที่ก าหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรียน (Learning 
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Outcome) และผู้เรียนทุกคนต้องประสบความส าเร็จ (Accomplishment) ตามผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนท าหน้าเป็น 
ผู้ช้ีแนะ เพียงเท่านั้น 
 2.  ด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรม ออกแบบการจัดการเรียนการสอนของวิชาที่รับผิดชอบหรือเป็นผู้สอนร่วม 
โดยกระบวนการออกแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จะเป็น Constructive Alignment ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ กล
ยุทธ์การสอนกับกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลรวมทั้งการให้ผลสะท้อนกลับ Feedback แก่ผู้เรียน  

3.  ผู้เข้าอบรมน าเสนอ วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ร่วมกัน 

 
ภาพ C9.5.1  แนวปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรยีนการสอนบนพ้ืนฐานของ Outcome Based Education (OBE) 

 
 การติดตามผลการน าไปใช้นั้น ใช้วิธีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร AUNQA ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยการหา 
QA practice จากรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (SAR) และจากการสัมภาษณ์ โดยในปีการศึกษา 2560 นี้มีรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่เป็นกรรมการร่วมกับกรรมภายนอก พบว่า
หลักสูตรได้ใช้หลักการของ OBE ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนในคณะ 
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2)  ด้านการวิจัย การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้ใช้การจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือที่กระตุ้นให้บุคลากรในคณะท างานวิจัยกันมากขึ้น ดังนั้นการด าเนินงานตามภารกิจด้านวิจัย คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ได้ด าเนินการการจัดการความรู้ภายในคณะโดยจัดโครงการการจัดการความรู้การเสนาเรื่อง “โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย “วิทยาศาสตร์วิจัย สู่ประเทศไทย 4.0”โดยผ่านกิจกรรมดังนี้ 
 1.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยในประเด็น “วงจรการวิจัย (research cycle)”ให้ แต่ละกลุ่ม คือ กลุ่ม
อาจารย์ และ กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ประชุมหารือ และสร้างวงจรวิจัย ตามสายงาน โดยให้ถือว่าวงจรที่สร้างขึ้นมานี้จะ
เป็น ตัวแทน วงจรวิจัยที่ประสบความส าเร็จ  
 หาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าวิจัย โดยอาศัยองค์ประกอบท่ีผ่านมาทั้งหมดในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทิศทางการวิจัยของประเทศในอนาคต ในกิจกรรมนี้ให้รวมกลุ่มผู้เข้าร่วม รวมเป็นกลุ่มเดียว และให้ท าความเข้าใจใน 
แผนวิจัยชาติ 20 ปี และให้ร่วมกันสรุป หรือสร้างแผนภาพ ตามความเข้าใจ ลงบนบอร์ด โดยจะต้องสร้างแผนผังหรือแผนภาพ 
ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (ความคาดหวัง) ดังภาพ 
 

ภาพ C9.5.2  วงจรการวิจัย (research cycle) ของกลุ่มอาจารย์ และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
 
 2.  น าไปปรับใช้ /ประยุกต์ใช้   
  บุคลากรผู้เข้าร่วม ได้น าแนวทางและทิศทางของงานวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 ไปประยุกต์ใช้ ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะจะเห็นได้จาก การรวมกลุ่มของบุคลกร มีโครงการวิจัยในเชิงบูรณาการ
มากขึ้น 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า 
 1) ด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละหลักสูตรได้ตั้งไว้นั้ น 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการวิชาการของคณะ ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยการรับฟัง
การน าเสนอของแต่ละหลักสูตร ก่อนรับการประเมินคุณภาพ และค้นพบจากการสัมภาษณ์ตอนประเมิน AUN ของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พบว่าหลักสูตรได้วางทิศทาง และด าเนินงานหลักสูตรทั้งด้าน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น OBE  และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เป็นระบบมากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพด้าน
ต่างๆ และมีการวางแผนเพื่อยกระดับการด าเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ใน
หลายวิชาในแต่ละหลักสูตร ได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างแท้จริง  
 จากการวิเคราะห์ผลการจัดการความรู้ย้อนหลังสามปี สรุปได้ดังนี้ 
 ในปี 2557 ได้จัดการความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ [C9.5(5)] ที่สามรถลดความ
เสี่ยงในห้องปฏิบัติการได้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งช้ีของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา [C9.5(6)]  เพื่อให้จัดการกับการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งช้ีสะดวกและง่ายต่อการใช้มากขึ้น  
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 ในปี 2558 ได้จัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในประเด็นความรู้ต่างๆ ได้แก่  
 1.  การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการจัดการเรียนการสอน [C9.5(7)]  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการสอนควบคู่การวิจัย 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ research outputs ในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
 2.  เทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 [C9.5(8)] การจัดโครงการนี้ เนื่องจากผู้เรียน
ในปัจจุบัน เป็นยุคที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงเล็งเห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 ในปี 2559 ได้จัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในประเด็นความรู้ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวทางของ AUNQA ทั้งนี้บุคลากรในแต่ละหลักสูตร ได้น าแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร ที่เน้นการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ท าให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
รับรู้ มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมากขึ้น โดยมีการน าความรู้ และแนวปฏิบัติมา
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการต่าง เช่น การจัดวาระการประชุม หารือร่วมกันของอาจารย์ และบุคลากรในหลักสูตร
ในการถอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรลงสู่รายวิชาต่างๆ เพื่อก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมิน ให้
สอดคล้องกัน (Constructive Alignment) จากการน าไปประยุกต์ใช้ สามารถถอดออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีคือการจัด KM 
ร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสาขาวิชาเคมี เรื่องการถอด ELOs สู่ CLO โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่าง
การออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบการวัดการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร [C9.5(9)] 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในคณะ ได้เน้นการบรรลุผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของ
หลักสูตร และในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้เน้นย้ า การใช้หลักการของ OBE ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในคณะ 
 2)  ด้านการวิจัย 

 บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เสนอของบประมาณวิจัย และมีนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้น สมารถเสนอ
แหล่งทุนต่างๆ ได้หลากหลาย และมีการน านักวิจัยลงชุมชน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่า 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่า จากการถอดวงจรวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปัญหาเริ่มแรกที่
เหมือนกันคือ ขาดทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อที่จะสามารถเริ่มท าวิจัยได้ ดังนั้น คณะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย จัดสรร
งบประมาณวิจัยให้กับบุคลากรดังกล่าว อีกปัญหาที่สะท้อนคือ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งคณะ
ต้องจัดโครงการเสริมเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้ในปีการศึกษาถัดไป 

 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพสูงขึ้น คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้วางแผนการติดตาม 
output ของนักวิจัย ว่าเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้หรือไม่ คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ดังนี ้
 1)  สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือในการท าวิจัยหรือนวัตกรรม  
 2)  สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานของนิสิตในแต่ละหลักสูตร  
 3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตและหรือในกลุ่มนิสิตให้มากขึ้น 
 4)  สนับสนุนให้มีระบบการวางแผนงบประมาณส่งนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจกับหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการวิชาการของคณะ มีการสร้างแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ด้านการผลิตบัณฑิต ในการพัฒนางานวิชาการของคณะ จะด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการเรียน
การสอนตาม Outcome Based Education ; OBE และการวัดประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ ELO” โดยจะเน้นการวัดผล
การเรียนรู้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง แม่นย า และมีความยุติธรรมกับผู้เรียน และจะน า
กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) น าไปใช้กับการด าเนินการทุกพันธกิจ หรือประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง แล้วสร้างเป็น
วัฒนธรรมองค์กรในคณะได้ใช้ KM เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนางานในด้านต่างๆ ของคณะ  
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C9.5(6)   เอกสารถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติทีด่ีในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งช้ีของ 
  เกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  
C9.5(7)    เอกสารถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประยุกตใ์ช้งานวิจัยในการเรียนการสอน” 
C9.5(8)  เอกสารถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผลใน 
  ศตวรรษที่ 21” 
C9.5(9)   เอกสารถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง AUN” 
 
C9.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  [C9.6(1)] โดยการวิเคราะห์
อัตราก าลังที่ต้องการ และส ารวจความต้องการในการอบรมพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุน [C9.6(2)] 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรทุกระดับ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน [C9.6(3)] เพื่อประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
และน าผลการประเมินแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม [C9.6(4)] เพื่อ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความ
ต้องการมากท่ีสุด [C9.6(5)]  
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งค่าเป้าหมายของผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไว้ท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท าการวิเคราะห์สถานการณท์รัพยากรมนุษย์ของคณะ เพือ่
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายวิชาและ
สายสนับสนุนของคณะฯ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในคณะฯ 
[C9.6(6)] เมื่อได้ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการของบุคลากรในทุกระดับของคณะฯ คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และปรับปรุงแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง 2561) 
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 56(5/2561) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว 
ส าหรับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 (ฉบับ
ปรับปรุง 2561) นี้ได้เพิ่มการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรด้านการพัฒนาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยเน้นเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับ
การเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรในอนาคต [C9.6(7)] 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินค่าเป้าหมายของผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ถึงปีงบประมาณ 2560 พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มี
การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ แต่ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าค่าเป้าหมายของผลการประเมิน
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ความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นร้อยละ 75 ซึ่งไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายของบ่งช้ีที่ได้ตั้งไว้ในแผนกลยุทธ์ 
ทั้งนี้ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าวมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 8 บ่งช้ี จากการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร พบว่าผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีในแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรฯ ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งช้ี [C9.6(8)] คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 1 แผนการรับอาจารย์ตามจ านวนที่ควรจะมีตาม FTES โดยมีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด 
โดยเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ตั้งไว้คือ 5 คน แต่ผลการด าเนินการตามปีงบประมาณน้ัน สามารถรับอาจารย์ไดจ้ านวน 3 คน ซึ่งไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอชะลอการรับอาจารย์ไว้ก่อน เพราะจ านวนนิสิตรับเข้ามีจ านวนลดลง 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 โครงการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยได้ตั้งค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดไว้ที่ ระดับคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากผลการด าเนินโครงการพบว่า บุคลากรสายวิชาการทุกคนมีระดับ
คะแนนการประเมินสูงกว่า 3.51 แต่ผลการประเมินของบุคลากรสายบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยังมีบุคลากร
บางท่านที่ผลประเมินรายบุคคลไม่ผ่าน 3.51  

ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยเพิ่ม
การติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรด้านการพัฒนาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเน้นเรื่อง
การขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรในอนาคต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์  และในปีงบประมาณนี้ยังได้มี
การก าหนด TOR และ Job description ที่ชัดเจนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งสายปฏิบัติการ (เ จ้าหน้าที่
นักวิทยาศาสตร์) และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมิน PA (Performance Agreement) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
[C9.6(9)] 

 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 จากการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ในการประชุมวาระพิเศษ (ครั้งท่ี 2 (7/2561) ได้มีมติให้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ก าหนดใหท้ีมผู้บริหาร
คณะฯเรียกประชุมบุคลากรสายสนับท่ีไม่ผ่านการประเมินในแต่ละเดือนเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น หลังจากหาแนวทางร่วมกันได้แล้ว คณะฯจะมอบหมายให้รองคณบดีที่รับผิดชอบติดตามการท างานบุคลากรสาย
สนับสนุนท่านนั้นอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีบุคลากรสายวิชาการนั้นถึงแม้ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะบรรลุผลตามที่ได้      
ตั้งเป้าไว้ แต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ผู้เรียนได้แสดงข้อคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นจ านวน
หลายๆ คน คณะจะเรียกพบอาจารย์รายดังกล่าวเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
หลักฐาน 
C9.6(1)  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 – 2561 ฉบับปรับปรุง 2561  
C9.6(2)  รายงานสรุปการส ารวจความต้องการในการอบรมพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะ 
  วิทยาศาสตร์  
C9.6(3)  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 351/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
C9.6(4)  รายงานผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2560 
C9.6(5)  ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
C9.6(6)  ศธ 0590.21(1)/ว.0121 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลส ารวจความต้องการ 
C9.6(7)  รายงานผลการด าเนินการส ารวจกรอบระยะเวลาศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลา 5 ปี  
  ตั้งแต่ปี 2558-2561  
C9.6(8)  ผลประเมินความส าเร็จตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2560 
C9.6(9)  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 340/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากร 
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9.7 การประกันคุณภาพ 
การวางแผน 
 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้น าระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคณะฯ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
และพันธกิจของคณะ  
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ระบบ CUPT-QA 
 

 
 
รูป C9.7.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ระบบ CUPT-QA 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะอย่างแท้จริง และได้ด าเนิน
กิจกรรมตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความ
เช่ือมโยงกับแนวนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ท่ีคาดหวังจะให้เป็น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง คณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพ CUPT มาใช้ในการด าเนินการทั้งใน
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร (AUN QA) โดยเน้น QA Practice มีการตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่คณะ
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กล่าวคือ ในระดับคณะ วางแผนให้มีการด าเนินงานทุกพันธกิจให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ขององค์กรตามแนวทางของ CUPT Phase 2 เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ระบบ EdPEx  ในอนาคต ส่วนในระดับหลักสูตร เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน ตามเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในองค์รวม 
เพื่อใหส้ามรถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังในผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอน และหน่วยงานต่างๆ  
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รูป C9.7.2 ภาพรวมการบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในงานประกันคุณภาพ ให้ทุกคณะมีผู้ประเมินระดับหลักสูตรและคณะ ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาคณะวิทยาศาสตร์ได้มีผู้ประเมินท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรจาก ทปอ.ดังนี้  

1. ผู้ประเมินระดับคณะ (CUPTQA) ดังนี ้
 1) รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์  คณบดี 
 2) ดร.กัลยา จ าปาทอง   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3) ดร.สรชัย ค าแสน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ 
2. ผู้ประเมินระดับหลักสูตร (AUNQA) ดังนี ้
 1) ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2) ดร.สรชัย ค าแสน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาสนับสนุนให้คณะประเมินระดับหลกัสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ได้อย่างเข้าใจเพื่อให้คณะมีการ

เสนอขอรับการประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (Accreditation) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ภายในปี 2561  
 
 
  



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT QA คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2560        หน้า | 131  

 

 
 
รูป C9.7.3 ก้าวต่อไปและกรอบเวลาในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 ในระดับคณะได้ตั้งค่าเป้าหมายคือ มีแนวโน้มผลการด าเนินการด าเนินงานของระบบที่ดี ท าให้เกิดผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 
 
 

รูป C9.7.4 ภาพรวมในการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
 
คณะจึงได้มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนางานด้านคุณภาพการศึกษา [C9.7(1)] โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และผู้บริหารคณะ เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ติดตาม ให้การด าเนินงานประกันคุณภาพขับเคลื่อนอยา่ง
มีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามเป้าที่ก าหนด และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับติดตาม 
ตามภารกิจตามตัวบ่งช้ี [C9.7(2)] โดยได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน มาใช้ในกาพัฒนาปรับปรุง ทั้งนี้คณะมีการประชุม
คณะท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะอย่างต่อเนื่องในท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมีกระบวนการท างานตามขั้นตอนที่บรรจุในปฏิทินการด าเนินงานประกัน [C9.7(3)] โดยมี
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังได้มีระบบ Application http://app.up.a[c.th/qadb ที่กองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร/คณะ  

http://app.up.ac.th/qadb
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การด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยามีการปรับเปลี่ยนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจากเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ. ปี พ.ศ. 2553 และ สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) มาใช้เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในปีการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (สกอ.1.1) องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA Version 
2.0 (ภาคภาษาไทย)] ซึ่งมี 15 เกณฑ์ และระดับคณะ ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีหลัก 14 เกณฑ์ และตัวบ่งช้ีเลือก 8 เกณฑ์ ปี
การศึกษา 2558 มีการปรับเกณฑ์การประเมินทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยในระดับหลักสู ตร ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (สกอ.1.1) องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUNQA Version 3.0 ซึ่งมี 11 เกณฑ์ และระดับคณะ ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีหลัก 13 เกณฑ์ และตัวบ่งช้ีเลือก 3 
เกณฑ์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ CUPT QA ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อน าแนวทางสู่หลักสูตรเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด นอกจากนี้บุคลากร ในคณะยังเข้าร่วมการอบรมของ
มหาวิทยาลัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ ทปอ. โดยและเข้าร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหลักสูตร
AUN QA Teir 1-2 หลักสูตร Gap Analysis และหลักสูตร CUPTQA Teir 1-2 ที่จัดโดย ทปอ. จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินท้ังในระดับหลักสูตรและคณะ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะ และ
มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ทั้งนี้บุคลากรของคณะที่ได้รับการอบรมได้น าความรู้มาส่งต่อยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบุคลากรในคณะทุกระดับโดยผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง AUN QA เป็นต้น 
 ปีการศึกษา 2557 มี 2 หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (Check- Assessment Repot, CAR) ได้แก่
หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ วท.บ. เคมี และได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพของทั้งสองหลักสูตร มาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้กับหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรอื่นๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Repot, SAR) ได้แก่
หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร (วท.บ. คณิตศาสตร์, วท.บ. สถิติ, วท.บ. ฟิสิกส์, วท.บ. อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
และวท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา)] และหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร (วท.ม. คณิตศาสตร์) [C9.7(4)-(10)] 
 การประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3 โดยมี 2 หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้แก่
หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ วท.บ. อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพของทั้งสอง
หลักสูตร มาเป็นแนวทางการการปฏิบัติ รวมทั้งการจัดท ารายงานให้กับหลักสูตรอื่นๆ 6 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี 5 
หลักสูตร (วท.บ. คณิตศาสตร์, วท.บ. สถิติ, วท.บ. ฟิสิกส์, วท.บ. เคมี และวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา) และหลักสูตรปริญญา
โท 1 หลักสูตร (วท.ม. คณิตศาสตร์) โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
[C9.7(11)-(18)] 
 การประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2559 
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง  7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร (วท.ม. คณิตศาสตร์) รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3 ส่วนหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 [C9.7(19)-(28)] คณะได้สร้างระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามตัวบ่งช้ีของแต่ละปีการศึกษาใน Office365 http://liveupa[c-my.sharepoint.[com  
 การประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง  7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร (วท.ม. คณิตศาสตร์ และ วท.ม. ชีววิทยา) 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3 ส่วนหลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ [C9.7(29)-(38)]  
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินภายใต้ระบบ CUPT QA ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 14 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือก 8 
ตัวบ่งช้ี จากกรรมการภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามีผลการด าเนินงานตามระบบ และมีการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายที่วางไว ้
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 ปีการศึกษา 2558 ได้น าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปี 2557 มาวิเคราะห์ข้อมูล และตั้งเป้าหมายของการด าเนินการ
แต่ละพันธกิจ โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลกรในคณะเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ผลการประเมินระดับคณะ การประเมินคุณภาพภายในระบบ CUPT QA ในปี 2558 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่
ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีหลัก 13 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือก 3 ตัวบ่งช้ี จากกรรมการทั้งภายนอกจาก ทปอ . ร่วมกับกรรมการ
ภายในมหาวิทยาลัย พบว่าการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะ มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น ถึงแม้คณะจะมี outputs ที่ชัด
และมีปริมาณสูง แต่ยังมีเป้าท่ีไม่ชัดเจน มีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ และขาดการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 คณะได้น าข้อเสนอแนะน ามาวิเคราะห์โดยมีการตั้งเป้าหมาย
ของการด าเนินการแต่ละพันธกิจ การปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โดยเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร เพื่อเป็นกลไก
การขับเคลื่อนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการที่เพิ่มความเข้าใจการด าเนินงานตามแนวทาง CUPT QA จาก
วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจาก ทปอ. ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้บริหาร ได้ให้หลักสูตรก าหนดเป้าหมายของแต่พันธกิจอย่างชัดเจน ทุก
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะและปริญญาโทอีกหนึ่งหลักสูตร รับประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อ
เตรียมความพร้อม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อเกิดการพัฒนา 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะได้น าข้อเสนอแนะน ามาวิเคราะห์โดยมีการตั้งเป้าหมายของการด าเนินการแต่ละพันธกิจ 
การปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โดยเช่ือมโยงกับโครงร่างองค์กร เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะและปริญญาโทอีก รับประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN QA เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อเกิดการพัฒนา ส่วนหลักสูตร
ปริญญาเอกจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ภาพรวมงานประกันคุณภาพ
ของคณะ แสดงในภาพ 9.7.5 
 

 
 
 
รูป C9.7.5 ก้าวย่างของการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในปี 2560 นั้น ได้มีการน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะของปี มาจัดท าแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้งานประกัน
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คุณภาพการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
คณะ (CUPTQA) และในระดับหลักสูตร(AUNQA) อย่างต่อเนื่องดังเช่น หลังจากทุกหลักสูตรได้รับการประเมิน AUNQA เสร็จ
แล้ว คณะกรรมการประกันของคณะ ได้จัดประชุมผลการประเมิน และให้หลักสูตรท าการวิเคราะห์ GAP Analysis-for-AUN-
QA-Implementation [C9.7(39)] โดย mapping กับ Area For Improvement เพื่อวางแนวทางการด าเนินงาน ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินงานประกันคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์รวม
ของคณะ ทั่งนี้ได้แชร์ข้อมูล GAP Analysis  ทุกหลักสูตรใน Office365 http://liveupa[c-my.sharepoint.[com แล้วเสนอ
ที่ปะชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (ภาพ 9.7.4 ภาพรวมในการด า เนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์) จากนั้นเปิดเวทีให้หลักสูตรเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กับคณะ เพื่อการปรับปรุง
ต่อไปแสดงในตาราง C9.7.1 
 
ตาราง C9.7.1 เสนอแนะจากหลกัสูตรเพื่อให้คณะปรับเพื่อการพัฒนา  

 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

1 ขอตัวอย่างในรอบปีการศึกษา 
หลักสตูรจะต้องด าเนินงานประกนั
คุณภาพอะไรบา้ง 

จัดท าคู่มือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

2 การจัดท าฐานข้อมลูงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ของเกณฑ์ 
AUNQA 

จัดท าฐานข้อมูลตามเกณฑ์ AUNQA  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

3 การจัดท าฐานข้อมลูบุคลากร เช่น 
ใบลาออนไลน์ ข้อมลูงานวิจัย และ
สามารถสั่งปริ้นจากระบบไดเ้ลย 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูใบลาออนไลน์ 
และข้อมลูงานวิจัย 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

4 การติดตามผลการเรียนของนิสิต
โครงการต่างๆ ของการรับเข้า 
หัวหน้าสาขาวิชาสามารถติดตามได้
หรือไม ่

ประสานงานไปยังกองบริการการศึกษา 
ขอเพิ่มสิทธ์ิให้กับหัวหน้าสาขาวิชาใน
การเข้าไปดูข้อมูลติดตามผลการเรยีน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5 ขอแบบฟอร์มการกรอกข้อมลูการ
น าไปใช้ประโยชน์ เช่น การบูรณา
การด้านเรียนการสอน ด้านการวิจยั 
ด้านการท านุบ ารุง ด้านการบริการ
วิชาการ 

อัพโหลดไฟล์แบบฟอรม์การใช้ประโยชน์
ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
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C9.7(35)   CAR รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร วทบ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีการศึกษา  
  2561 
C9.7(36)   CAR รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรวทม.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
C9.7(37)   CAR รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรวทม.สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560 
C9.7(38)   SAR AUN QA ปรด.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2560 
C9.7(39)   แบบฟอร์มการจัดท า GAP Analysis-for-AUN-QA-Implementation ระดับหลักสูตร 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C10: บุคลากรได้รับการพัฒนา  
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรทั้งหมด 144 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 110 คน (ปฏิบัติงานจริง 95 คน ลาศึกษาต่อ 15 คน) 
และสายสนับสนุน 34 คน ทั้งนี้สายสนับสนุนแยกเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 11 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 26 คน ซึ่งแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลักสูตรเคมี 9 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลักสูตร
ชีววิทยา 9 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลักสูตรฟิสิกส์ 6 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลักสูตรอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ 1 คน เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1 คน 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คือ ก าหนดให้บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯทุกคนต้องได้รับการพัฒนา โดยทุกปีงบประมาณคณะฯได้ท าการส ารวจความ
ต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร เพื่อจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ และพิจารณาความเหมาะสม
ของงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ในการเดินทางไปอบรมหรือสัมมนา 
เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายวิชาการรายละ 10,000 บาท และสายสนับสนุนรายละ 5,000 บาท ในปีงบประมาณ 2559 
– ปีงบประมาณ 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณรายได้ในการเดินทางไปอบรมหรือสัมมนาเพิ่มให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นรายละ 6,000 บาท และได้จัดสรรงบประมาณรายได้เพิ่มเติมส าหรับบุคลากรในคณะฯที่ต้องการเดินทางไปอบรมหรือ
สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในหัวข้อท่ีน่าสนใจ ซึ่งความรู้ดังกล่าวต้องสามารถน ามาใช้พัฒนาความรู้ของตนเองและสามารถน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาได้ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท และเพิ่มเป็น 339,000 ในปีงบประมาณ 2562  
ตามข้อเสนอของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เมื่อคราวประชุมใหญ่ประจ าปี ปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
และเป็นข้อตกลงร่วมกันว่า เมื่อกลับจากการเดินทางไปพัฒนาความรู้หรือประสบการณ์แล้ว ให้บุคลากรเขียนรายงานการไป
อบรม สัมมนา เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะในปีงบประมาณถัดไป 
  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ของคณะ เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรใ์ห้มีความเข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
และจากรายงานสรุปส ารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ ประจ าปีการศึกษา 2557 [10(1-4)] พบว่า 
บุคลากรต้องการให้คณะฯส่งเสริม และสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสนองรับนโยบายของ
รัฐบาลในการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในปีการศึกษา 2560  
 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน และได้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 คณะฯได้
จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่
มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [10(5-8)] และจากผลการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดให้มีการประเมินโดยผู้ใช้บริการทุกๆสามเดือน หลังจากการจัดโครงการพบว่าคะแนนเฉลี่ยของความพึ ง
พอใจท่ีมีต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท่ีดี [10(9)] 
 ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะฯได้สนับสนุนในเรื่องการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสนองรับนโยบาย
ของรัฐบาลในการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้บรรจุ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิตและบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในต่างประเทศ และ เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา และมีบุคลากรสายวิชาการของคณะฯให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการและสามารถสอบ
ชิงทุนเพื่อไปพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ณ ต่างประเทศ ได้จ านวน 9 ท่าน [C10(10)-(13)]  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรทุนให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมสอบชิงทุนเพื่อไปพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ณ ต่างประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตรส์ามารถ
สอบชิงทุนเพื่อไปพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ณ ต่างประเทศได้จ านวน 2 ท่าน [C10(14)-(15)] 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2561 (2558 – 2561) 
[C10(16)] โดยได้เพิ่มการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรด้านการพัฒนาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยเน้นเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับ
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การเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรในอนาคต ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 อีกทั้งได้มีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนท าโครงการวิจัยเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในสายงานของตนเอง ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการคณะได้
บรรจุโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ และโครงการ excellence research units ไว้ในแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการที่เพิ่งส าเร็จการศึกษามีการตื่นตัวในการ
ท าวิจัย และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มนักวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัย และเป็นการเตรียมตัวในการเขียนขอทุน
วิจัยในระดับชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2559 คือ “บ้านน่าอยู่ งานได้ผล คนเป็นสุข” จากข้อมูลในส่วนของการท าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการโดยดู
จากการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย พบว่าจ านวนของบุคลากรสายวิชาการที่ไม่เคยยื่นขอทุนวิจัยเลยมีอัตราที่เพิ่มขึ้น 
และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์หน้าใหม่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น [C10(17)] 
 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนน้ันทางคณะฯไดม้ีการสนับสนุนให้ท าโครงการวิจัยจากปัญหาที่พบจากการท างานประจ า 
(R2R) เพื่อเตรียมตัวส าหรับการพัฒนาตนเองเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดให้มีโครงการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดสรรทุนในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทางสายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะฯ ได้ท างานวิจัยสถาบัน ในเรื่องที่ตัวเองมีความสนใจและมีความถนัด ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา 
มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากทางคณะฯ ทั้งหมด 27 คน [C10(18)-(21)] อีกทั้งตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะฯ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากทางมหาวิทยาลัย 
ทั้งหมด 22 คน [C10(22)-(24)] 
 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการ “การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรมและการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ให้แก่บุคลากร
สายสนับสนุนของคณะฯ และในปีงบประมาณ 2559 คณะฯได้จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเขียนและ
ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าผลงานนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ข้ึนจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้ ท าให้ในปีงบประมาณ 2560 
และปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ สามารถน าผลงานนวัตกรรมของตนเองขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรได้
จ านวน 5 ผลงาน [C10(25)]  และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมาคณะฯ ยังสนับสนุนให้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย
สถาบัน(นวัตกรรม) ของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่ายห้องปฏิบัติการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และในการประชุมวิทยาศาสตร์
วิจัย [C10(26)] โดยให้มีการจัดแสดงและน าเสนอนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยสถาบันของตนเองเพื่อใช้ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเป็นการส่งเสริมให้น าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเหล่านั้น มาใช้ส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาต่อไป 
 คณะได้มีการสนับสนุนการเข้าสู่ Career path ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดย ในปีการศึกษา 2559 คณะได้
จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องการ
ประเมินและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มาให้ความรู้ในเรื่ องดังกล่าว และสนับสนุนใน
ด้านงบประมาณ ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมในโครงการ เทคนิคการจัดท าและวิธีการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ของมหาวิทยาลัย[C10(27)] เพื่อเป็นเตรียมตัวในการเข้าสู่ Career path ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ อีกทั้งในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการประเมิน PA ของคณะมีมติให้ใน
การจัดท า PA (Performance Agreement) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ควรมีการระบุในเรื่อง การ
น าเสนองานวิจัยจากงานประจ าของตัวเอง (R2R) และ/หรือ คู่มือปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ช้ินต่อปี เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
เตรียมการในการน าผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมาประกอบส าหรับการขอเลื่อนต าแหน่งในอนาคต  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา รายละเอียด
แนบท้ายภาคผนวก 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากการน าผลการด าเนินการของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ในระยะ 3 ปี และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
พบว่า คณะฯได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยของคณะและมีแผน น าไปสู่การสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAIoNoKHAo76e9kJSFsoiYxmqsajq1YOiatVYdcdakW_54ArDCwcg4kDd5Adx_GwLfKaZUHUcpnqfY5cpUY_oFgAq7JEjrpsLMhIaG-E0qfVzx9UJAjVzVM9_3X3NYTiRTpPgVFQ5gRgz8d8dHGrWJr_Q3dguha_7WRcxH0D8G8JtyOZdWr7w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAIoNoKHAo76e9kJSFsoiYxmqsajq1YOiatVYdcdakW_54ArDCwcg4kDd5Adx_GwLfKaZUHUcpnqfY5cpUY_oFgAq7JEjrpsLMhIaG-E0qfVzx9UJAjVzVM9_3X3NYTiRTpPgVFQ5gRgz8d8dHGrWJr_Q3dguha_7WRcxH0D8G8JtyOZdWr7w&__tn__=K-R
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ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านการวิจัย ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มผู้วิจัย เช่น การจัดสรรทุนสนับสนุน การตั้งกลุ่ม
วิจัย การส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้ท าและน าเสนองานวิจัยสถาบัน ส่งผลให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาทุก
คน และพบว่าอัตราการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และเมื่อวิเคราะห์จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 และจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่ามีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น คือ 1)
การวางแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวโดยค านึงถึงความสอดคล้องของการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณะ  2)ควรมีระบบ
การจัดการข้อมูลที่สามารถช่วยลดภาระในการท าเอกสารการประกันคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เช่น ระบบค านวณ
ภาระงานออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และ 3)การพิจารณาระบบพัฒนาและประเมินสมรรถนะ 
ของอาจารย์ให้มีความสมดุลทั้งการสอนและการวิจัย ในประเด็นแรกส าหรับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง 2561) นี้คณะได้เพิ่มการติดตามผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหลักสูตรด้านการพัฒนาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเน้นเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรใน
อนาคต ประเด็นที่สองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 คณะฯได้มีการเริ่มใช้ระบบฐานข้อมูล office 365 เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทุกหลักสูตรสามารถเข้าถึงได้ และน าข้อมูลไป
ใช้ร่วมกันได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนประเด็นสุดท้าย อยู่
ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร [C10(28)]   
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 นี้ คณะฯได้ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการ
ประเมินตนเอง PA (Performance Agreement) เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหน่วยงานมีความสอดคล้องกับพันธ
กิจของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยได้ส่งเสริมให้เริ่มใช้ในการประเมินการท างานของบุคลากรสายสนับวิชาการของคณะ ส่วน
บุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรแสดงดังตาราง 
บุคลากรสายวิชาการ 

หลักสูตร/หน่วยงาน ระดับคะแนน AUN  
ผลรวมคะแนน 

6.1 6.5 6.6 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  3 2 4 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  3 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 3 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 3 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ 3 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสด ุ 2 4 4 4 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์ 4 3 3 3 
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บุคลากรสายสนบัสนนุ 
หลักสูตร/หน่วยงาน ระดับคะแนน AUN  

ผลรวมคะแนน 
7.1 7.4 7.5 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี  4 4 4 4 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  3 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 2 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 2 3 3 3 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสด ุ 4 4 4 4 

 
บุคลากรสายสนบัสนนุ (เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์) 
ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ 
2557 3.72 
2558 3.78 
2559 3.75 
2560 3.89 

 
 
หลักฐาน 
C10(1)   รายงานสรุปส ารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ ประจ าปี 2557 
C10(2)   รายงานสรุปส ารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ ประจ าปี 2558 
C10(3)    รายงานสรุปส ารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ ประจ าปี 2559 
C10(4)    รายงานสรุปส ารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ ประจ าปี 2560 
C10(5)    สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
C10(6)   สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
C10(7)  สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
C10(8)   สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
C10(9)   ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ประจ าปี 2558 - 2561 
C10(10)   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2556 
C10(11)   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2558 
C10(12)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2560 
C10(13)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2561 
C10(14)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2560 
C10(15)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 2561 
C10(16)  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์(2558-2561) ฉบับปรับปรุง 2561 
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C10(17)  ตารางสรุปเงินวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  พะเยา ประจ าปี 2557-2560 
C10(18)   ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากคณะวิทยาศาสตร์   
  ปีงบประมาณ 2557 
C10(19)  ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากคณะวิทยาศาสตร์  
  ปีงบประมาณ 2558 
C10(20)  ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากคณะวิทยาศาสตร์  
  ปีงบประมาณ 2560 
C10(21)  ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากคณะวิทยาศาสตร์  
  ปีงบประมาณ 2561  
C10(22)  ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย  
  ปีงบประมาณ 2558 
C10(23)   ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจาก มหาวิทยาลัย  
  ปีงบประมาณ 2559 
C10(24)  ตารางสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย  
  ปีงบประมาณ 2560 
C10(25)   ตารางสรุปการขอยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
C10(26)  ตารางสรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน(นวัตกรรม) ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนนุฝ่ายห้องปฏิบัติการใน 
  การประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
C10(27)   บันทึกข้อความที่ ศธ 0590.21(1)/0600 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน 
C10(28)   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 56(5/2561) 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
  คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวางแผน 
 คณะมีการวางแผนการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนเสียให้ครบทุกด้านประกอบด้วย นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิ ต 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร โดยมุ่งเป้าที่จะให้หลักสูตรน าผลการประเมินท่ีไดม้าใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้บณัฑติ
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมากท่ีสุด  
 
การด าเนินงาน 
 การด าเนินการให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียมีการด าเนินการ 2 ส่วน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการใน
ภาพรวมและที่คณะจัดท าเองโดยใช้เครื่องมือของมหาวิทยาลัยและคณะพัฒนาขึ้นมาเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตรของคณะต่อไป การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพหลักสู ตร และ 
ด้านคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีการด าเนินดังต่อไปนี้  
 
1. ด้านคุณภาพหลักสูตร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการประเมิน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะเวลา
การจัดเก็บ 

นิสิตที่ใช้งาน
หลักสตูร 
[C11(1)] 

1. นิสิตที่เรียนในแต่ละ
รายวิชา 

ประเมินออนไลนผ์่าน
ระบบ reg. 

กองบริการ
การศึกษา 

ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 

2. นิสิตในหลักสูตร ช้ันปีท่ี 1-
4 

Focus group หลักสตูร(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์
ประจ าหลักสตูร) 

ทุกปีการศึกษา 

3. นิสิตในหลักสูตร ช้ันปีท่ี 4  แบบสอบถามการ
ประเมินหลักสูตรโดย
นิสิตช้ันปีท่ี 4 

เจ้าหน้าท่ีวิชาการ 
คณะ 

สิ้นภาคการศึกษา
ปลายของทุกปี

การศึกษา 
ศิษย์เก่า 
[C11(2)] 

1. บัณฑิตที่กลับมารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

1. แบบกรอกภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 
2. แบบสอบถามการ
ประเมินหลักสูตรโดย
บัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร ์

1. กองแผนงาน 
 
2. เจ้าหน้าที่
วิชาการคณะ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี (ช่วงรับ

ปริญญา) 

นายจ้างและ
ผู้ประกอบการ 
[C11(3)] 

1. ตัวแทนสถานประกอบการ
ที่ส่งนิสิตฝึกงานหรือสหกิจใน
ปีท่ี 4 

สัมภาษณ์แบบ Face to 
face 

อาจารยผ์ู้นิเทศ
ฝึกงานหรือสหกิจ 

ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีนิสติ

ออกฝึกงาน
หรือสหกิจ 

 
2. ตัวแทนผู้ใช้งานบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตร 

1. แบบสอบถามการ
ประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บัณฑติ  คณะ
วิทยาศาสตร์ ปรญิญาตร ี
2. แบบประเมินออนไลน์
ด้านความพึงพอใจของ

1. เจ้าหน้าที่
วิชาการ คณะ 
 
 
 
2. กองแผนงาน 
 

มีนาคม – 
พฤษภาคม ของ

ทุกป ี
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการประเมิน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะเวลา
การจัดเก็บ 

ผู้ใช้บัณฑิตตามการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

บุคลากรสายวิชาการ [C11(4)] 1. การประชุมสาขา 1.หลักสูตร 1. ตลอดภาค
การศึกษา 

2. แบบส ารวจข้อมลู
ความต้องการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าป ี
3. แบบประเมินออนไลน์
ส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

2.เจ้าหน้าท่ีงาน
บุคคล คณะ 
 
 
3. กองแผนงาน 

2. มกราคม –
กุมภาพันธ์ ของ
ทุกป ี
 
3. กรกฎาคม ของ
ทุกป ี

ผู้บริหารหลักสูตรและผู้บริหารคณะ [C11(5)] การประเมินหลักสตูร
ตามแนวทาง AUN QA 

หลักสตูร กรกฎาคม ของ
ทุกป ี

 
2. ด้านคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการประเมิน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
[C11(6)] 

1. ประชุมสาขา หลักสตูร ตลอดภาค
การศึกษา 

2. แบบส ารวจข้อมลูความต้องการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าป ี

เจ้าหน้าท่ีงาน
บุคคล คณะ 

มกราคม– 
กุมภาพันธ์ ของทุก

ปี 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีงาน

บุคคล คณะ 
สิงหาคม ของทุกปี 

4. แบบประเมินการปฏิบตัิงาน 360 องศา เจ้าหน้าท่ีงาน
คอมพิวเตอร ์

สิงหาคม ของทุกปี 

นิสิต [C11(7)] 1. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน  

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน คณะ 

สิ้นภาคการศึกษา
ปลายของทุกปี

การศึกษา 
  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากข้อมูลที่ได้ ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนท าสรุปผล และส่งต่อให้หลักสูตรน าผลประเมินท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงด้านต่าง ๆ ท้ังในส่วนของคณะและส่วนของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 1.  หลักสูตร/สาขาวิชาน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร การพัฒนา ELOs ส าหรับหลักสูตรที่ต้องการปรับปรุง [C11(8)] 
 2.  สิ่งสนับสนุนทางการเรียนการสอน จากผลการประเมินผลวิชา และผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
คณะน าผลที่ได้เข้าสู่การประชุมเพื่อด าเนินการสรุปหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง [C11(9)] 
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  3.  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จากผลการรวบรวมข้อมูลความต้องการของบุคคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งด้านเวลา งบประมาณ ปริมาณ คุณภาพ และด้านอื่นๆ พัฒนาออกมาเป็น
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป [C11(10)] 
 นอกจากการด าเนินการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวิเคราะห์ผลต่อการด าเนินงานของหลักสูตร คณะยังมีการจัด
โครงการ ผู้บริหารพบปะบุคลากร โดยแยกเป็นแต่ละสาขาเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานทุกด้าน และหาแนวทาง
ร่วมกันในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การท างานของบุคลากรสามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 จากการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 เพื่อเปิดสอนในปี 2560 และการจัดท าการประเมินหลักสูตรในแต่ละปีที่ผ่านมา
โดยการใช้เกณฑ์ AUN QA ตลอดระยะเวลา 3 ปีของแต่ละหลักสูตรนั้น ท าให้หลักสูตรมีการก าหนด ELOs ที่ชัดเจนในทุก
หลักสูตร โดยมีแนวทางการท าให้นิสิตบรรลุ ELOs ที่ยึดหลักการสอนแบบ OBE และหลักสูตรสามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปอย่างปีประสิทธิภาพคณะและหลักสูตรจึงวางแผนใน
การด าเนินการการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง  
 2. ศิษย์เก่า โดยแบ่งเป็นระยะน้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี และ ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหผ์ลในเชิงลึก น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสตูรต่อไป 
 
หลักฐาน 
C11(1-1) ผลประเมินออนไลนผ์่านระบบ reg. ประจ าปีการศึกษา 2560 
C11(1-2) ผลการประเมินหลักสตูรโดยนสิิตช้ันปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 
C11(2)  ผลการประเมินหลักสตูรโดยบณัฑติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
C11(3)  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
C11(5)  ผลการประเมินหลักสตูรตามแนวทาง AUN QA แตล่ะหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
C11(6)  ข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร ์ประจ าปี 2560 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 
  เว็บไซต์ประเมินการปฏิบัติงาน 360 องศา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 
C11(7)  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการเรียน ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  

 ประจ าปีการศึกษา 2560 
C11(8)  ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.  
  2560 
C11(9)  ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 
C11(10)  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2561  
  ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2560  
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คะแนนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร\เกณฑ์ย่อย 8 10 
1 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 3 2 
2 วท.บ.เคมี  3 3 
3 วท.บ.ชีววิทยา  4 4 
4 วท.บ.ฟิสิกส ์ 3 2 
5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 3 2 
6 วท.บ.สถิต ิ 3 3 
7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด ุ 3 2 
8 วท.ม.คณิตศาสตร์  4 3 
9 วท.ม.ชีววิทยา 3 2 

 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 3 คะแนน  
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 
2553 เป็นต้นมา โดยมีปณิธานที่ส าคัญคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้ง
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้โครงการ 1 
คณะ 1 โมเดล เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และก าหนดเขตพื้นที่การบริการวิชาการให้คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในเขตพื้นท่ี ต าบล
จุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยใช้งานวิจัย
และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการบริการวิชาการและสนับสนุนผลผลิตข้าวเป็นหลัก ยกตัวอย่าง
เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวก่ า ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียว เป็นต้น การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ
งานวิจัยระดับคณะให้มีความเข้มแข็ง และการบริการงานวิจัยให้กับชุมชน โดยในส่วนที่ 1 คณะได้ด าเนินโครงการเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยต่างๆ ให้กับนักวิจัยภายคณะฯ โดยใช้โครงการในแผนและเงินสนับสนุนจากคณะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม่ที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนนักวิจัยในคณะให้มีความเข้มแข็ง ในส่วนที่ 2 คณะได้
สนับสนุนให้นักวิจัยลงพื้นที่เพ่ือบริการวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยรวมกลุ่มนักวิจัยและขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ 
เพื่อสนับสนุนการท าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยแยกงานวิจัยไปตามความถนัดของนักวิจัยในแต่ละสาขาวิชา  
 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ที่คณะได้ด าเนินการจะช่วยส่งเสริมให้การวิจัยภายในคณะมีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจาก 
การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งนักวิจัยจะได้โจทย์วิจัยในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริง หลังจากนั้นจะเกิดการบรูณาการระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะเพื่อพัฒนาข้อเสนองานวิจัย และขอรับสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโครงการที่ชัดเจนคือ การส่งเสริมสินค้าที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ เพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยมีพันธกิจเป็น การปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย พร้อมท้ังให้บริการ และความเชื่อมั่น โดยผลที่คาดว่าจะไดจ้ากโครงการวิจัยนี้ คือ หนึ่งมีจ านวนเกษตรกรปรับเปลีย่น
การท าการเกษตรเคมีมาท าการเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยใช้ช่ือ โมเดลว่า “หอมนกยูงโมเดล” ซึ่งเป็นการน าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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 ส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะ เกิดจากนักวิจัยจากทุกสาขาวิชา นักวิทยาศาสตร์ และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ประชุมเสวนาและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมทั้งการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ น าสู่แผนปฏิบัติการที่ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท างานของ
คณะ และมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 
 การด าเนินการวิจัยโครงการเพื่อส่งเสริมการท านาข้าวอินทรีย์ในต าบลจุนในปี 2560 จะมุ่งเน้นไปในข้ันตอนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร เป็นหลัก และด าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป วิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ) และนักวิจัย (การวิจัยรายประเด็นตามความถนัดของ
นักวิจัย)  
 ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ มีหัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้โครงการวิจัยสามารถ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น โดยจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น  ซึ่งในส่วนนี้ คณะผู้รับผิดชอบจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี คือ 
 1. จัดท าระบบข้อมูลของสมาชิกเกษตรกรข้าวอินทรีย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นต้น อาทิเช่น พื้นที่การเพาะปลูก 
ขั้นตอนการดูแลตลอดการเพาะปลูก ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเป็นตัวช่วยสนับสนุนการท าการเกษตรของสมาชิกให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน 
 2. เก็บข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล ทุกคนในกลุ่ม ซึ่งในฐานข้อมูลนี้เกษตรกรสามารถอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 
และผลผลิตที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวจะสามารถระบุเจ้าของได้อย่างชัดเจน 
 3. ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ 
 ส่วนที่ 2 นักวิจัยร่วม ประกอบด้วยนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่
จะสามารถท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ การด าเนินงานวิจัยที่นักวิจัยภายใน
คณะวิทยาศาสตร์จะด าเนินการ มีดังนี้ 
 1) รวบรวมข้อมูลปริมาณผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว จากการประมาณการเบื้องต้นและปริมาณจริงหลังการเก็บเกี่ยว 
 2) เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่าง เช่น 
การสร้างและพัฒนา อุปกรณ์/นวัตกรรมทางการเกษตรที่คอยตรวจสอบและควบคุม คุณภาพของอากาศในพื้นที่การเก็บรักษา 
(อุณหภูมิ และความชื้นเป็นต้น)  
 3) ตรวจสอบคุณภาพของข้าว ตามระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยว ในเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งคุณภาพจะรวมทั้งสมบัติ
ทางการภาพ สมบัติทางชีวภาพ และสมบัติทางเคมี เป็นต้น 
 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนและผลการด าเนินงานจะถูกเช่ือมโยงไปในการบริหารจัดการในส่วนท่ี 1 ท าให้เพิ่มความเช่ือมั่น
ในกับสมาชิกและผู้บริโภคที่เข้าถึงข้อมูล โดยงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 โครงการนี้ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ส านักงานเทศบาลต าบลจุน ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท วรรณวัชร (2001) จ ากัด และ 
คุณณัฐ โฆษิวากาญจน์ (ผู้ประสานงานเชิงพื้นที่) เป็นต้น ผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการ มีสมาชิกเกษตรกรที่ปรับเปลีย่น
การท าการเกษตรเคมีเป็นการเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น และมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้น ตามล าดับ นอกจากนั้น
เกษตรกรได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน และได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
ในช่ือผลิตภัณฑ์ “ข้าวหอมนกยูง” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในเขตอ าเภอจุน  
 เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลที่ครบวงจร คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ “การเสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์ วิถีจุน 
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ โครงการ “ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว” โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ “ข้าวหอมนกยูง” และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันโดยใช้การวิจัยและพัฒนาทั้ง
จากนักวิจัยและชาวนา เกิดเป็นโมเดลต้นแบบท่ีก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สุขภาพท่ีดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืน 
ส่งผลกระทบต่อประเทศโดยตรงท้ังในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิชาการ และ ด้านนโยบาย เป็นต้น 
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รูป C12.1  กลุ่มนกัวิจัยและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมยกยูงท่ีเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัยและ 
  ชุมชน 
 

 
 
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการการบริการวิชาการ แบ่งเป็นภาคส่วนดังนี้ 
 ด้านสังคม 
 • เกษตรกรมีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีจ านวนเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรจากเคมี
เป็นอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
 • มีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริมและแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ใน
จังหวัดพะเยาที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ดังนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลจุน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเย า 
ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดพะเยา กรมชลประทาน จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นต้น 
 • เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรที่ได้รับมีค่าที่สูงข้ึน แต่ยังไม่สามารถ
บอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ชัดเจน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 • ลดต้นทุนการผลิตในข้ันตอนการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว 
 • เกษตรกรขายผลผลิตอินทรีย์ในราคาที่สูง เนื่องจากขายได้ราคาสูงกว่า ราคาตลาด 
 • มีการตลาดรองรับผลผลิตอินทรีย์ โดยมียอดการสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในราคาที่
สูงกว่าราคาตลาด ชีวิตความเป็นอยู่ราคายังไม่น่าพอใจ 
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 ด้านวิชาการ 
 • ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงพ้ืนท่ี 
 • เครื่องมือ/นวัตกรรมทางการเกษตร มีการน าเทคโนโลยี Smart Farm เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรเพื่อพัฒนา
ใหเ้ป็นการเกษตรที่ทันสมัย 
 • สร้างผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ จากการรวมกลุ่มนักวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล  
 • สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ 
 • นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและเสนอต่อแหล่งทุนภายนอกคณะได้ จากการลงพื้นที่ของนักวิจัย 
ท าให้นักวิจัยสามารถน าโจทย์วิจัยในพ้ืนท่ีไปขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
   แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพะเยาและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  
งบประมาณการร่วมทุนระหว่าง มพ.-สกว.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 400,000 บาท 
   แหล่งทุน โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 กลุ่มเมืองอัจฉริยะ Smart City ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 520,000 บาท 
 ด้านนโยบาย 
 • เทศบาลมีแผนปฏิบัติการที่จะส่งเสริมกลุ่มเกษตรที่ท าเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม 
 • แผนสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด สถานี
พัฒนาท่ีดินจังหวัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น 
 • ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand โดยในปีที่ผ่านมามีจ านวนเกษตรกรได้รับการรับรองเกษตร
อินทรีย์ Organic Thailand เพิ่มขึ้น 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากการลงพื้นที่โดยการน างานวิจัยของนักวิจัยลงพื้นที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนของนักวิจัยในคณะ และกลุ่ม
เกษตรกรหรือชุมชน มีรายละเอียดดังนี ้
 1.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ เกิดจากนักวิจัยจากทุกสาขาวิชา 
นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ประชุมเสวนาและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ น าสู่แผนปฏิบัติการที่ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการท างานของคณะ และมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 
 2.  การท างานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ 

  การด าเนินการวิจัยโครงการเพื่อส่งเสริมการท านาข้าวอินทรีย์ในต าบลจุน  ได้ด าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ควบคู่กันไป โดยวิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ และนักวิจัย  
  ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น จัดท าระบบข้อมูลของสมาชิกเกษตรกรข้าวอินทรีย์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเป็นต้น อาทิเช่น พื้นที่การเพาะปลูก ขั้นตอนการดูแลตลอดการเพาะปลูก ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเป็นตัวช่วยสนับสนุนการ
ท าการเกษตรของสมาชิกให้เป็นไปในทางเดียวกัน การเก็บข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล ทุกคนในกลุ่ม ซึ่งในฐานข้อมูลนี้
เกษตรกรสามารถอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ และผลผลิตที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวจะสามารถระบุเจ้าของได้อย่างชัดเจน 
ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 นักวิจัย ประกอบด้วยนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่
จะสามารถท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น รวบรวมข้อมูล
ปริมาณผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว จากการประมาณการเบื้องต้นและปริมาณจริงหลังการเก็บเกี่ยว เข้าไปมีส่วนร่วมใ น
ขั้นตอนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่าง เช่น การสร้างและพัฒนา อุปกรณ์/
นวัตกรรมทางการเกษตรที่คอยตรวจสอบและควบคุม คุณภาพของอากาศในพื้นที่การเก็บรักษา (อุณหภูมิ และความช้ืนเป็น
ต้น)  ตรวจสอบคุณภาพของข้าว ตามระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยว ในเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งคุณภาพจะรวมทั้งสมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางชีวภาพ และสมบัติทางเคมี เป็นต้น 
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แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน การน างานวิจัยแก้ปัญหาและส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินการเป็น
ล าดับขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ โครงการต้นน้ าในปีท่ี 1 กลางน้ าในปีที่ 2 และปลายน้ าในปีที่ 3 จะเห็นได้ว่าเมื่อโครงการทั้งสามส่วน
ประสบความส าเร็จจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชน (กลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์วิถีจุน) 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับชุมชน การด าเนินการในปีต่อไปของคณะวิทยาศาสตร์จะต้องลงรายละเอียดทั้งใน
ส่วนต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการแปรรูป เป็นต้น 

 
หลักฐาน 
C12(1)  รายงานการวิจัยโครงการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “พลิกฟื้นข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
C12(2)  รายงานการวิจัยโครงการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “เสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทาง 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
C12(3)  รายงานการวิจัยโครงการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว” 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
  คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 5 คะแนน 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
การวางแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ด าเนินงานตามแนวทางและระบบ
การบริหารงานด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการสร้างสรรโครงการในทิศทางเดียวกัน 
[C13(1)] ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม โดยได้แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการบรรจุโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมลงไปใน
แผนปฏิบัติการ ซึ่งควบคุมดูแลและด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างสรรค์ผลงานตามปณิธานที่ว่า วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน และได้สนองตอบกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้แต่ละคณะมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมตามความถนัดและจารีตของคณะ มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานิสิต ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย การสร้าง
บรรยากาศความเป็นไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจ าจนน าไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยการซึมซับ
วัฒนธรรมไทยในชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม และมีตัวช้ีวัดเป็น
จ านวนกิจกรรมที่พัฒนานิสิตกับงานบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม มีการบริหารจัดการ และด าเนินงานโดยเน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีผลการด าเนินงานท่ีท าให้ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
การด าเนินงาน 
 คณะกรรมการกิจการนิสิต ก าหนดทิศทาง วางแผนและด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยบูรณาการด้านส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนะธรรมเข้ากับพันธกิจคณะวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ การมีส่วนร่วมในวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 
ความสามารถความถนัดของคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถจัดตั้งเป็นโครงการหรือกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ระหว่างคณะกับ
หน่วยงานท้องถิ่น ระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษย์ ระหว่างบุคลากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างศาสตร์และองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อการถ่ายทอดและการเช่ือมโยงความสัมพันธ์เริ่มเป็นรูปธรรม และเกิดผล
กระทบทางบวกขึ้น ก็ได้ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการออกเป็นวงกว้างในสังคมหรือชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เรียกว่าศิลปวัฒนธรรม มีการสรุปผลวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อสานต่อเจตนารมณไ์ปยังกลุ่มคนรุ่น
ต่อไป  
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มด าเนินโครงการวิจัยที่ลงสู่ชุมชนเป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ช่ือโครงการการถ่ายทอด
กระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพะเยา (โดย ดร.กัลยา จ าปา
ทอง และคณะ) ความส าเร็จของโครงการนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อประดับห้าดาว ท าให้
คนในชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม   ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจาก
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติด้วยพืชท้องถิ่นสกุลติ้ว” (โดย ดร.กัลยา จ าปาทอง) ประจ าปี
งบประมาณ 2552 และผลจากการวิจัยในรายวิชาการศึกษาอิสระของนิสิตช้ันปีท่ี 4 ในเรื่องการศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของ
พืชท้องถิ่นในจังหวัด ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2559 คณะได้ด าเนินโครงการ “หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้าน
ทุ่งมอก” ได้ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสร้างความ
เชี่ยวชาญให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก โดยมีการถ่ายทอดการย้อมสีด้ายด้วยสีธรรมชาติ การท าความสะอาดด้าย
ฝ้าย การออกแบบลายผ้าทอ และการปลูกด้ายฝ้ายสีธรรมชาติ ให้แก่ชุมชน ต่อมาในปีงบประมาณ 2557 หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ
บ้านทุ่งมอก ได้รับการยกระดับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
การส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ไปถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มลูกข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้าน
ธาตุภูซาง กลุ่มทอผาไทลื้อบ้านฮวก ต าบลภูซาง จังหวัดพะเยา และกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านสันปูเลย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียง
ค า จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2558 ได้มีกลุ่มทอผ้าให้ความสนใจสมัครเป็นลูกข่ายในโครงการเพิ่มอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอ
ผ้าไทลื้อบ้านสถาน 2 หมู่ที่ 1 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง กลุ่มทอผ้าต าบลเวียง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า และกลุ่มทอผ้าไทลื้อ 
บ้านทุ่งมอก ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอกเป็นวิทยากร จากการด าเนินโครงการ
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ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้น าลายผ้าทอไทลี้อที่ช่ือ ต่ าก้าว มาเป็นภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้ออกแบบชุดครุยวิทย
ฐานะด้วยลายผ้าทอต่ าก้าวบนชุดครุยวิทยฐานะ สร้างความภาคภูมิใจและรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก  
 จากการด าเนินโครงการ “ทุ่งมอกโมเดล” อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ส่งผลให้โครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” ในการประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย 2557” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยังได้รับรางวัลโครงการจิตอาสาต้นแบบ ด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับดีเด่น เนื่องในการจัดงานมหกรรมจิตอาสา ในสถาบันการศึกษา ประจ าปี 2557 โดย
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้การด าเนินโครงการดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้ ามาถ่ายท ารายการ Green 
Plus ในหัวข้อ “จากงานวิจัยเพื่อชุมชน ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์” โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และรายการ เที่ยงเกษตร ใน
หัวข้อ “สีธรรมชาติยกระดับผ้าทอ มหาวิทยาลัยพะเยา” และ “ชุดครุยผ้าทอพื้นเมืองไทลื้อ” โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ตลอดจนได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์แคมปัส ในหัวข้อ “ทุ่งมอก โมเดล นิสิต มพ.ตะลุยพื้นท่ีเปิด
ห้องเรียนชุมชนท าวิจัย” จึงท าให้ในปีงบประมาณ 2559 โครงการทุ่งมอกโมเดลได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 กรณีศึกษา
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จากคณะกรรมการประเมินกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
(Engagement Thailand)  
 จากการประสบความส าเร็จของการด าเนินโครงการทุ่งมอก โมเดล คณะได้ส่งเสริมให้มีการด าเนินโครงการในลักษณะ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2557 จึงได้มีโครงการ พลิกฟื้นข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีและยั่งยืน” เป็นโครงการที่พลิกฟื้นการท าเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี โดยค านึงถึงสุขภาพของผู้อุปโภคบริโภค และวิถี
ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ อาจารย์
และนิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ท าให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ของชาวบ้านได้โดยตรง 
โดยมีจ านวนโครงการที่เกิดขึ้นกระจายไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการวิจัยที่ 1 :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  
    ภายในคณะวิทยาศาสตร์  
โครงการวิจัยที่ 2 :  การส ารวจทัศนคติของเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีต่อข้าวอินทรีย์  
โครงการวิจัยที่ 3 : การแสดงผลข้อมูลและบันทึกผลข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเกษตร 
    อินทรีย์ ส าหรับการแก้ไขและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต  
โครงการวิจัยที่ 4 :  การคัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพื่อเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสในดิน  
โครงการวิจัยที่ 5 :  การใช้น้ าสกัดจากพืชควบคุมหอยเชอรี่ในนาข้าวอินทรีย์  
โครงการวิจัยที่ 6 : การวิเคราะห์โลหะหนักบางชนิดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นในนาข้าว  เกษตร 
    อินทรีย์ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา  
โครงการวิจัยที่ 7 : การหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในดินปลูกข้าวอินทรีย์ โดยเทคนิคอะตอมมิก 

แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี  
โครงการวิจัยที่ 8 : การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุส าคัญในข้าวอินทรีย์วิถีจุน  

  โครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการปีงบประมาณ 2561 คือโครงการความยั่งยืนหลัง
การเก็บเกี่ยว “Smart farm”  ซึ่งถือว่าโครงการพลิกฟื้นข่าวอินทรีย์วิถีจุนได้สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมในด้านการเกษตร
และความยั่งยืนของศิลปะการผลิตข้าวในรูปแบบท่ียั่งยืนตั้งแต่กระบวนการดูแลเมล็ดพันธ์ุจนกระทั่งกระบวนการขายสู่ตลาด 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการด าเนินโครงการร ากระบองสุขกายสุขใจ ภูมิปัญญากีฬาไทย [C13(1)] โครงการที่
ส่งเสริมด้านสุขภาพและการออกก าลังกายในผู้ใหญ่และผู้สูงวัยในพ้ืนท่ีบ้านสันโค้ง ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต้ โดยดร.ก.รวี
วุฒิ ระงับเหตุ เป็นการใช้กระบวนการของการร ากระบอง ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการเพิ่มความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
และข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกายช่วยลดความเครียด และลดอาการปวดเมื่อตามร่างกาย ซึ่งโครงการนี้ได้ด าเนินโครงการแบบน า
ร่องด้วยการสร้างกลุ่มผู้น าด้านการร ากระบอง และให้กลุ่มผู้น าการร ากระบองได้แนะน าการออกก าลังกายด้วยกระบองในเขต
พื้นที่อ าเภอดอกค าใต้ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน การท าวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่าง
กลมกลืน 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการ องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก 
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ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา [C13(2)] ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องทางด้านผ้าทอไทลื้อ โดยได้สร้างสรรค์กิจกรรมย่อยด้วยเทคนิคการย้อมสีด้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ, การปลูกด้าย
ฝ้ายสีธรรมชาติ, การออกแบบลายผ้าทอ, การพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าทอแบบร่วมสมัยส าหรับการออกแบบลายผ้าทอลายใหม่ๆ 
และการร ากระบองเพื่อลดอาการปวดเมื่อยในการทอผ้า ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ของบประมาณจาก วช. ที่เป็นการบูรณาศาสตร์
ทางด้าน เทคโนโลยีเคมี วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร และเศรฐศาสตร์ เข้าด้วยกันเพื่อเกิดการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ 
 การด าเนินโครงการตามแผนงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ยังมีโครงการภายในแผนงบประมาณ 2560 ที่เป็น
โครงการฟื้นฟูและบ ารุงศิลปวัฒนธรรมองค์กรได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ [C13(3)], 2. 
โครงการ Science cleaning day [C13(4)], 3. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ [C13(5)], 4. โครงการสนับสนุนชมรมคณะ
วิทยาศาสตร์ [C13(6)], 5. โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน [C13(7)], 6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาเคมี 
[C13(8)], 7. โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสัมพันธ์ [C13(9)], 8. โครงการสวัสดีปี๋ใหม่เมืองคณะวิทยาศาสตร์ 
[C13(10)], 9. โครงการงานบุญคณะวิทยาศาสตร์  [C13(11)], 10. โครงการไหว้ครู -ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
[C13(12)], 11. โครงการทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ [C13(13)], 12. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ 
บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม [C13(14)], 13. โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล [C13(15)] อีกทั้งกิจกรรมที่นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเช่น พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ประเพณีเดินขึ้นมอ 
มหาวิทยาลัยพะเยา, พีธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยพะเยา, กิจกรรมเวียงของมหาวิทยาลัยพะเยา, พิธีแห่เทียนพรรษา, พิธีเทียน
รับขวัญน้องใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น  
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้การด าเนินกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 2 โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม, 1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล, 12 โครงการตามแผนงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ และ 2 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งหมด 17 รายการในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้วิเคราะห์หาแนวโน้มปัจจัยที่ส่งเสริม
โครงการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ จ านวนเครือข่ายไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก การติดตามผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางนี้ 
 
ตาราง C.13.1 ตารางแสดงจ านวนการด าเนินโครงการด้านส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
รายการประเมิน ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 
การบูรณาการกับพันธกิจอื่น  
(จ านวนโครงการ) 8 5 10 
เครือข่ายการด าเนินงานไปยังหน่วยงานภายนอก  
(จ านวนโครงการ) 5 3 3 
การบรรลุผลตามเป้าหมาย  
(จ านวนโครงการ) 8 10 14 

 จากตารางแสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการภายใต้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสนองตอบ
กับการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละโครงการก็เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับพันธกิจภายในคณะ หรือ
พันธกิจภายนอกคณะ เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การท าวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละโครงการที่มี
การบูรณาการก็จะเป็นโครงการที่มีการสร้างเครือข่ายไปยังหน่วยงานภายนอก หรือเป็นการเพิ่มเครือข่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมเดียวกันในพ้ืนท่ีอื่น ๆ มีการสร้างความยั่งยืนของแต่ละโครงการเช่น โครงการสีย้อมก็มีการสร้างแม่ข่าย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปยังหมู่บ้านอื่น โครงการข้าวอินทรีก็เป็นโครงการที่ท าแบบต่อเนื่องรับช่วงต่อจากโครงการอื่ น และส่งต่อไปยัง
โครงการอื่น ที่มีลักษณะการด าเนินการแบบต่อยอดต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับผลการประเมินคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาปี 2559 ที่มีการวิเคราะห์จุดแข็งในด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมที่ว่ามีการบูรณาการการเรียนการ
สอนจากการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในรายวิชาของบางหลักสูตร โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนะธรรมของชุมชนแต่
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ยังมีแนวทางที่ควรปรับปรุงคือการก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะ  
 การบรรลุผลของโครงการที่ได้ด าเนินกิจกรรมในปี 2560 ถือว่ามีโครงการและกิจกรรมที่บรรลุผลตามวัถถุประสงค์และ
ตามเป้าหมายของกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งเหตุผลหลักที่กิจกรรมไม่บรรลุผลได้แก่การมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรในการเข้า
ร่วมกิจกรรมและความต่อเนื่องของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการสลับผลัดเปลี่ยนกันไปบ้างในแต่ละโครงการ และกิจกรรมของ
คณะหลายๆกิจกรรมมีนิสิตไม่ครอบคลุมครบทุกสาขาวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 เพื่อให้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมย่อยภายในสาขาวิชา และภายในคณะในการสร้างเสริมวัฒนธรรมในองค์กรให้มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถต่อยอดกิจกรรมหรือโครงการ โดยการสร้างเครือข่ายไปยังคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2560 คณะได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น านิสิต มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงการด าเนินโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็ นการบริการ
วิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของคณะที่ได้ด าเนินการมาแล้ว โดยมีลักษณะกิจกรรมคือ
ให้หัวหน้าโครงการมาบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการที่ได้ด าเนินการ และจัดการความรู้เรื่องโครงการภายในคณะ
วิทยาศาสตร์กับนิสิตทุกสาขาวิชาทุกช้ันปี เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนรับรู้กับพันธกิจที่คณะได้ด าเนินโครงการไปแล้ว   
 การจัดตั้งโครงการที่เอื่อให้นิสิตทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมได้แก่ 
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรมที่ได้ไปเข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าวัดทุ่งมอก ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน 
จ.พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดโครงการสีย้อม การออกแบบลายผ้าทอ และร ากระบองให้กับกลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้าน
ทุ่งมอง ต.บ้านมาง และได้รับการตอบสนองต่อการเข้าร่วมของนิสิตหลากหลายสาขาวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้ งนี้ ซึ่ง
โครงการไม่เป็นการท ากิจกรรมหรือโครงการในลักษณะเฉพาะตัวของบางสาขาวิชาเท่านั้น นิสิตต่างสาขาสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างท่ัวถึงและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
 
หลักฐาน  
C13(1)  โครงการร ากระบองสุขกายสุขใจ ภูมิปัญญากีฬาไทย 
C13(2)  โครงการ องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและใช้ 
  ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัด 
  พะเยา 
C13(3)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
C13(4)  โครงการ Science cleaning day 
C13(5)  โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
C13(6)  โครงการสนับสนุนชมรมคณะวิทยาศาสตร์ 
C13(7)  โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 
C13(8)  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาเคมี 
C13(9)  โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสัมพันธ์ 
C13(10) โครงการสวัสดีปี๋ใหม่เมืองคณะวิทยาศาสตร์ 
C13(11)  โครงการงานบุญคณะวิทยาศาสตร์ 
C13(12)  โครงการไหว้ครู-ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
C13(13)  โครงการทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
C13(14)  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม 
C13(15)  โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
   
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน  
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S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
การวางแผน 

จ านวนเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/สถาบัน การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561) คณะได้ก าหนดเป้าหมายจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ส าหรับ
อาจารย์จ านวน 80,000 บาทต่อคน และส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ปีละ 2 คน โดยวัดจากการเริ่มขอทนุ
สนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ นอกจากน้ันคณะได้ส่งเสริมให้จัดตัง้กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัย จ านวน 4 กลุ่ม เพื่อขอสนับสนุน
ทุนวิจัยในระดับทีสูงขึ้น  
 ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยภายในคณะได้ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ อีกทั้งได้ก าหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์ ได้แก่ 
 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้ท าวิจัย 
 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยรวมกลุ่มเพื่อยกระดับงานวิจัย 
 
การด าเนินงาน 
ตาราง S1.1 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ย้อนหลังแยกตามสาขาวิชา 

ที ่ สาขาวิชา 2556 2557 2558 2559 2560 
1. คณิตศาสตร ์ 500,000 1,628,500 1,935,000 1,435,400 2,224,300 
2. เคม ี 3,110,000 2,524,600 3,479,333 2,579,500 1,940,500 
3. ชีววิทยา 1,040,000 1,415,500 1,487,000 1,657,000 785,000 
4. ฟิสิกส ์ 1,542,488 2,259,000 2,515,000 1,495,000 1,422,500 
5. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา 
250,000 130,000 0 80,000 - 

6. สถิต ิ 150,000 30,000 300,000 - - 
7. วัสดุศาสตร ์ 320,000 2,085,000 478,321 1,171,200 300,000 
8 กลุ่มวิจัย Unit of 

Excellence* 
- - - - 1,050,000 

รวม 6,912,488 10,072,600 10,194,654 8,418,100 7,422,300 
* เกิดจากการบรูณาการงานวิจัยระหว่างสาขาวิชาและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูป S1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในแตล่ะปกีารศึกษา 
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ตาราง S1.2 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประเภททุนวิจัยสถาบัน  
 

ที ่ ทุนวิจัย 2557 2558 2559 2560 
1. ทุนคณะ 60,000 35,000 75,000 80,000 
2. ทุนมหาวิทยาลัย - 68,000 54,000 64,000 

รวม 60,000 103,000 129,000 144,000 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาคณะได้ตั้งค่าเป้าหมายเงินทุนต่ออาจารย์เพิ่มขึ้นจาก 60,000 บาทต่อคน เป็น 
80,000 บาทต่อคน เพื่อตอบวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะที่เน้นการท าวิจัยเพื่อความเข้มแข็งสู่ชุมชน  เมื่ อพิจารณาเงินทุนต่อ
อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ในปี 2560 จะอยู่ที่ 7,422,300 บาทแบ่งเป็นจากแหล่งทุนภายใน จ านวน 3,328,500  บาท 
และจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 4,093,800 บาท คิดเป็น 78,129 บาทต่อคน (จากจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 95 คน) 
และมีค่าน้อยกว่าที่คณะได้ตั้งไว้คือ 80,000 บาทต่อคน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คณะพัฒนาการวิจัยให้ตรงตามเป้าที่ก าหนด 
คณะได้สนับสนุนเงินวิจัยจากงบรายได้ของคณะ เพื่อช่วยให้นิสิตและอาจารย์ได้ท าวิจัย จ านวน 319,400 บาท เพื่อสนับสนุน
การท าวิจัยของนิสิตและอาจารย์ในรายวิชาการศึกษาอิสระ ซึ่งจะท าให้ค่าเงินทุนต่ออาจารย์ เพิ่มขึ้นเป็น 81,491 บาทต่อคน 
นอกจากนั้นคณะได้สนับสนุนการท าวิจัยของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้ท าวิจัย โดยสนับสนุนให้ท าวิจัยสถาบันหรือวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจากผลการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลังเงินทุนวิจัยในส่วนนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและนักวิจัยสามารถขอทุนในระดับ
ที่สูงข้ึนคือระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยคณะถือว่าเป็นผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในการท าให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้
ท าวิจัย  
 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กับแหล่งทุนต่างๆ และจ านวน
โครงการวิจัยในแต่ละแหล่งทุน ที่แสดงดังกราฟในรูป S1.1 และ S1.2 ตามล าดับ พบว่า จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่มาก
ที่สุดในรอบ 5 ปี จะมาจากทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.-มพ.) เนื่องจากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ส่วน
ใหญ่เป็นอาจารย์ที่จบใหม่ในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และอยู่ในเง่ือนไขที่สามารถขอทุนสนับสนุนทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ส่วนนักวิจัยท่านอื่นได้ของทุนสนับสนุนการวิจัยในแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินเป็นอันดับรองลงมาเนื่องจาก
เป็นทุนที่แหล่งทุนภายนอกได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย 
 อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณวิจัย 1,141,100 บาท (ในรอบ 6 ปี) ส าหรับกระตุ้นให้นักวิจัย
หน้าใหม่และสนับสนุนการรวมกลุ่มการท าวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนขอทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนต่อไป 
 เมื่อพิจารณาศักยภาพของนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น จากกราฟที่แสดงในรูป S1.1 และ S1.2 นักวิจัย
สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จ านวนโครงการอาจจะน้อย แต่เนื่องจากกลุ่ม
นักวิจัยยังอยู่ในช่วงนักวิจัยหน้าใหม่ ที่ก าลังขอทุนในสองอันดับแรกก่อน แต่แนวโน้มที่นักวิจัยสามารถขอทุนอื่นๆ ได้นั้นก าลัง
เพิ่มจ านวนข้ึน ตามล าดับ 
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย คณะได้เริ่มต้นสนับสนุนให้อาจารย์ได้จับกลุ่มท าวิจัยโดยสนับสนุนเงินทุนส าหรับจัดตั้ง
และบริการจัดการกลุ่มวิจัย ผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 พบว่าศักยภาพของกลุ่มวิจัยที่สร้างขึ้น สามารถ
พัฒนาตนเองให้ขอทุนในระดับที่สูงขึ้นและจ านวนมากขึ้น สังเกตได้จากกราฟ ลักษณะของทุนวิจัยที่พบเกิดจากการที่นักวิจัย
ในคณะจับกลุ่มกันท าวิจัย และบรูณาการงานวิจัยระหว่างสาขาและระหว่างคณะ ซึ่งจะตรงกับแนวทางการวิจัยในการพัฒนา
ประเทศที่เน้นการวิจัยแบบบรูณาการ นอกจากนั้นนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญของคณะได้พัฒนางานวิจัย และสามารถขอทุน
พัฒนาวิจัย เมธีวิจัย สกว. และการมีหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ก็ท าให้อาจารย์สามารถขอทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ ซึ่งจะท าให้คณะพัฒนางานวิจัยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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รูป S1.2 การวิเคราะห์แหล่งทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนจากหลง่ทุนต่างๆ ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

รูป S1.3 การวิเคราะห์แหล่งทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนจากหลง่ทุนต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2560 
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รูป S1.4 การวิเคราะห์แหล่งทุนและจ านวนโครงการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2560 
 
การพิจารณาจ าแนกประเภทของผลงานวิจัยและสัดส่วนงบประมาณสนับสนุน  
ตาราง S1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนสนับสนนุการวิจัยและจ านวนผลงานวิจัย 

ปีการศึกษา เงินทุนสนับสนนุ จ านวนผลงานวจิัย 
2554 2,650,000 52 
2555 4,452,751 86 
2556 6,912,488 97 
2557 10,072,600 58 
2558 10,194,654 73 
2559 8,418,100 52 
2560 7,422,300 78 
รวม 50,122,893 496 

 
 อย่างไรก็ตามสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและจ านวนผลงานวิจัยปีต่อปีได้ ยกตัวอย่าง
เช่นทุนสนับสนุนปี 2558 จะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยในปี 2559-2560 เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาทุนวิจัยต่อจ านวนผลงานวิจัยที่
ได้รับในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา จะได้ค่าเฉลี่ยทุนวิจัยต่อผลงาน ประมาณ 1 แสนบาทต่อผลงาน 
 
การสนับสนุนนักวิจัยและกลุ่มวิจัย 
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานวิจัยของบุคลากรในคณะ คณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยหน้า
ใหม่และกลุ่มวิจัย ให้กับบุคลากร โดยที่นักวิจัยหน้าใหม่ที่เป็นอาจารย์สามารถขอเขียนข้อเสนอโครงการไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท
ต่อคน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 10,000 บาทต่อคน โดยก าหนดตัวช้ีวัดเป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับชาติขึ้นไป 
คณะจะจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี โดยในแต่ละปีจะมีอาจารย์หน้าใหม่และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วม
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โครงการดังกล่าว และอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ในปีแรกๆ สามารถพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 
ได้ 
 
ตาราง S1.4 การสนับสนุนนักวิจัยและกลุ่มวิจัย 

ประเภท 2558 2559 2560 
อาจารย ์ 3 1 2 
กลุ่มวิจัย 3 1 2 

 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 จากการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยของประเทศที่เน้นวิจัยและ
นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์จะต้องก าหนดทิศทางและนโยบายของคณะให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ได้วางแผนงานในการปรับปรุงทิศทางการวิจัยของคณะใหม่ โดยเน้น
การวิจัยแบบบรูณาการเพื่อตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0 
สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนทุนวิจัย

(บาท/คน) 
80,377 113,175 115,848 89,554 78,129 

 
หลักฐาน 
S1(1) แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561) 
S1(2)  ข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  
  
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
 คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ 4 คะแนน 
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S.2 Student Mobility – Inbound/outbound, part-time of international students 
 

---ไม่ขอรับการประเมิน--- 
 

 
การวางแผน 

- 
 
การด าเนินงาน 

- 
  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 - 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 - 
 
หลักฐาน 
 - 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
  คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ  -  คะแนน 
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S.3 Green University 
การวางแผน 
 การบริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้ถูกก าหนดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปฏิบัติงานในเรื่องของ มหาวิทยาลัย
สีเขียว คณะวิทยาศาสตร์ก็มีแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในกลยุทธ์ที่ 4 Green University เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานของมหาวิทยาลัยในการ
ร่วมมือกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแนวทางตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยสี เขียว UP Green มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561 สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่  1 อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการขนส่ง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ที่ 4 การสร้างองค์ความรู้และตระหนักด้านสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน ในปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มด าเนินการตามแผลกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 กลยุทธ์คือกลยุทธ์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยื่น และในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพิ่มเติมอีก 1 แผนกลยุทธ์ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ท่ี 1 อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (แผนกลยุทธ์ท่ี 3 และกลยุทธ์ที่ 4 จะเตรียมการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 ต่อไป) จาก กลยุทธ์
ที่ 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีภูมิ
ทัศน์ที่มีลักษณะเป็น Botanic University ที่ร่มรื่นสวยงาม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่มีการเปิดใช้แล้ว 
และพื้นที่ป่าเสื้อมโทรมรวมถึงอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าให้คงความเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ที่ 2 มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) ให้มี
การจัดการขยะถูกหลักสุขาภิบาล และมีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ 2) ให้มีการจัดการน้ าเสียถูกหลักวิชาการ และมีการน า
กลับมาใช้เพื่อการเกษตร 3) ให้มีการจัดการขยะสารเคมีและขยะอันตรายถูกหลักวิชาการ และ 4) ให้มีการบริหารจัดการน้ า
อุปโภคบริโภคให้เพียงพอ  
 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงการด าเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ใช้เกณฑ์ UI Green Metric 
World University Ranking ซึ่งด าเนินการโดย University of Indonesia (UI) มีเกณฑ์ในการประเมินมหาวิทยาลัย 6 ด้าน
คื อ  1 )  Setting and infrastructure; SI 2) Energy and Climate Change: EC 3) Wastes: WS 4) Water: WR 5) 
Transportation: TR และ  6) Education: ED โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เลือก การด าเนินงานตามแผนของ UI Green ในด้าน
ที่ 3 Wastes: WS โดยเลือกเกณฑ์ที่ WS2, WS3 และ WS4 ในการด าเนินงานตามแผนทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะ
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้คณะได้เริ่มการด าเนินการเข้าร่วมการประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ที่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม 
อบรม สนับสนุน และสอบเป็นผู้ประเมิน ส านักงานสีเขียว ในปีการศึกษา 2560 และได้วางเป้าหมายในการประเมินส านักงาน
สีเขียว ในระดับดี ในปีการศึกษา 2561 การด าเนินงานตามแผนส านักงานสีเขียวจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการตามหมวดหมู่ 
7 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ หมวดที่ 2 การด าเนินงานส านักงานสีเขียว หมวดที่ 3 การใช้พลังงาน
และทรัพยากร หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนองส านักงาน หมวดที่ 6 การจัดซื้อ
และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 7 หมวดของ
ส านักงานสีเขียวมีความสอดคล้องกับการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
การด าเนินงาน 
 คณะด าเนินการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
โดยตรวจสอบจากตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ โดยได้แสดงผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 2 
(เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่คณะสามารถด าเนินการในการเข้าร่วมและพัฒนาได้ ส่วนกลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ท่ี 4 เริ่มด าเนินงาน
เข้าแผนกลยุทธ์ของคณะในปีการศึกษา 2561) ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3 ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 1.  จ านวนพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวจะไม่ถูกท าลาย ไม่น้อยกว่า 1,300 ไร่ ในส่วนของจ านวนพื้นที่อนุรักษ์ป่า
ไม้และพื้นที่สีเขียวเป็นการด าเนินงานภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกองอาคารและสถานที่ คณะไม่สามารถดูแลใน
เรื่องพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ แต่คณะได้ดูแลพื้นท่ีทีเขียวภายใต้พ้ืนท่ีที่คณะได้รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้มีพื้นที่ในความ
ดูและของคณะประมาณ 11 ไร่ (17,600 ตร.ม.) เป็นพื้นที่ส าหรับก่อสร้างอาคารและลานจอดรถประมาณ 6 ไร่ (9,600 ตร.ม.)
เป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ 5 ไร่ (8,000 ตร.ม.) ซึ่งในจ านวน 5 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่ (ต้นไทร, ต้นหางนกยูง, ต้นจ าปี, ต้นจ าปา)    อยู่
ทั้งหมด ต้น ต้นไม้ขนาดกลาง (ต้นหมาก, ต้นแผ่บารมี, ต้นลีลาวดี) อยู่ทั้งหมด ต้น และต้นไม้ขนาดเล็กหรือจ าพวกไม้ประดับ
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อีกมากกว่า 100 ต้น มีพื้นที่สวนหย่อมประมาณ 1,500 ตร.ม. และพื้นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ (ลานหิน, ม้าหินอ่อนใต้ร่มไม้ 
การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ) อีกประมาณ 2,200 ตร.ม. 
 2.  จ านวนพื้นที่สวนหย่อมที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่เปิดใช้งาน สัดส่วนพื้นที่สวนหย่อมต่อพ้ืนท่ี
คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.02 เป็นพื้นที่ท่ีได้รับการดูแลรักษา บ ารุงดินและพรรณไม้อยู่ตลอดเวลาซึ่งคณะได้จัดจ้าง
คนสวนของคณะในการดูแลต้นไม ้การตัดแต่งกิ่งไม้ การเก็บเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นมาท าปุ๋ยอินทรีย์ และในแต่ละปีจะมีการด าเนนิ
โครงการ Cleaning day เพื่อดูแลท าความสะอาดตึกอาคารของคณะให้สะอาดยังรวมถึงการดูและต้นไม้และพื้นที่สวนหย่อม
ของคณะอีกด้วย 
 3.  จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่และเผาท าลายป่าไม้อย่างน้อย 1 ชุมชน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารอบๆมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
พฤษภาคม มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ป่า โดยมี
ชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและดับไฟป่าได้แก่ ชุมชนบ้านโซ้ ชุมชนแม่นาเรือ ชุมชนแม่กา ชุมชนหม้อแกงทอง 
ชุมชนแม่กาท่าข้าม ซึ่งมีชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันการบุกรุกพื้นที่และเผาท าลายป่ามากกว่า 1 ชุมชน และคณะ
วิทยาศาสตร์เองก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและดับไฟป่าของมหาวิทยาลัย โดยการส่งนิสิตและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการปลูกจิตส านึกในการเผาป่า โครงการเฝ้าระวังไฟป่า โครงการท าแนวกันไฟรอบมหาวิทยาลัย
พะเยาอีกด้วย 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7 ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 1.  ลดปริมาณขยะที่ไปยังบ่อฝังกลบขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของขยะทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเตรียมถัง
ขยะส าหรับการทิ้งขยะให้ถูกประเภท (ถังสีเขียวขยะอินทรีย์ ถังสีเหลืองขยะรีไซค์เคิล ถังสีน้ าเงินขยะพลาสติก ถังสีแดงขยะ
อัตราย) เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ไปสู่บ่อฝังกลบขยะ และเป็นการแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะที่สามารถน าไปขายได้ 
ซึ่งคณะได้จัดเตรียมถังขยะสีเขียว สีเหลือ และสีน้ าเงินไว้ในตึกคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ตึก และในอาคารที่คณะได้ดูแล
รับผิดชอบมากกว่า 20 จุด รวมถึงการจัดเตรียมถังขยะสีแดงที่เป็นขยะอัตรายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีก มากกว่า 
10 จุด 
 2. จ านวนครั้งของการรณรงค์/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย การเข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมการ
จัดการขยะและของเสีย จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่การจัดท าป้ายค าหรือแผ่นข้อความติดบริเวณห้องน้ าและทางเดิน
ของคณะเพื่อรณรงการใช้น้ า และการลดขยะจากถุงพลาสติก และกล่องโฟม, มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษเรื่องการ
ก าจัดของเสียที่เป็นสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ การสร้างระบบ ขั้นตอน วิธีการในการดูแลและก าจัดของเสียที่เป็นสารเคมี  
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง energy environment safety 
and health, เข้าร่วมการประเมินโครงการ ส านักงานสีเขียว, เข้าร่วมโครงการ Science Cleaning day 
 3. ปริมาณของเสียที่ลดได้จากการใช้งานและที่น ากลับมาใช้ใหม่ คณะได้ด าเนินงานตามแผนงานการลดการใช้กระดาษ 
โดยให้ใช้กระดาษที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่เป็นกระดาษหน้าเดียวส าหรับการปริ้นท์เอกสารหรือถ่ายเอกสารที่ไม่ใช่เอกสาร
ส าคัญหรือเอกสารทางราชการ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษภายในส านักงาน และสามารถน ากระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 
 4. มีการคัดแยกและก าจัดขยะสารเคมีและขยะอัตรายอย่างเป็นระบบถูกหลักวิชาการได้ ร้อยละ 100 ในส่วนของการ
คัดแยกขยะคณะได้ด าเนินการในช่วงต้นปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนปลาย โดยจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทวางไว้แต่ละชั้น
ของแต่ละตึก และการก าจัดขยะสารเคมีนั้น ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกา 2555 โดยการแยกขยะอันตราย
ที่เป็นสารเคมี ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า wastes และมีการส่งมอบออกนอกมหาวิทยาลัยโดยบริษัทที่ดูแล
รับผิดชอบก าจัด wastes โดยตรงปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จะมีอาคารส าหรับเก็บ wastes ช่ัวคราวก่อนที่จะส่งมอบ
ออกนอกมหาวิทยาลัย 
 5. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และประหยัดน้ า คณะได้ด าเนินงานจ านวน 3 โครงการได้แก่
โครงการ Science cleaning day ที่ให้นิสิตท าความสะอาดบริเวณคณะ และสาขาวิชา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ, ร่วมมือกับ
โครงการของมหาวิทยาลัยเรื่องการประหยัดน้ าโดยการถ่ายภาพลงในสื่อออนไลน์โดยมีป้ายและข้อความว่า Save Water, 
Save Energy 
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 6. ปริมาณน้ าที่ผ่านการบ าบัดและน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากการด าเนินงานในส่วนของการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ยังไม่
สามารถด าเนินงานได้ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของคณะ จึงยังไม่มีการด าเนินงานในส่วนนี้ อันเนื่องจากพื้นที่ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มีอณาเขตจ ากัด และรายล้อมไปด้วยตึกเรียนรอบข้างจึงยังไม่ได้มีการประเมินและวางแผนการจัดตั้งบ่อบ าบัดน้ า
เสีย และเนื่องจากน้ าท้ิงหรือการก าจัดน้ าเสียภายในคณะวิทยาศาสตร์ถูกออกแบบมาให้มีการถ่ายเทน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่พื้นที่
ต่ ากว่าท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกแบบและเตรยีมการไว้แลว้ คณะจึงยังไม่สามารถดูแลรับผดิชอบการบ าบัดและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
 7. สัดส่วนการใช้น้ าบาดาลต่อน้ าประปา มหาวิทยาลัยพะเยาใช้น้ าหมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบประปา ยัง
ไม่สามารถใช้น้ าจากน้ าบาดาลได้ถึงแม้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเกิดภาวะวิกฤตน้ าแล้ง และได้ท าการเจาะบ่อบาดาลภายใน
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง แต่ก็ยังไม่ได้น าระบบน้ าบาดาลมาใช้ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จึงยังไม่มีการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าบาดาล 
ตาราง S3.1 ตารางแสดงตังบ่งช้ีความส าเร็จตามกลยุทธ์มหาวิทยาลยัสีเขียว 

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
กลยุทธ์ที่ 1 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรร
มชาต ิ

1. จ านวนพ้ืนท่ีอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวจะไม่ถูกท าลาย 
ไม่น้อยกว่า 1,300 ไร ่
- พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร ์
- พื้นที่ก่อสร้างอาคารและลานจอดรถ 
- พื้นที่สีเขียวในคณะวิทยาศาสตร ์

✓ 
 
- 
- 
- 

✓ 
 
- 
- 
- 

✓ 
 

17,600 ตร.
ม. 

9,600 ตร.ม. 
8,000 ตร.ม. 

2. จ านวนพ้ืนท่ีสวนหย่อมที่ไดร้ับการฟื้นฟูอย่างน้อยร้อยละ 
10 ของพื้นที่เปิดใช้งาน 

- 14.20 
(2,500 ตร.

ม.) 

21.02 
(3,700 ตร.

ม.) 
3. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายในการป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีและเผาท าลายป่าไม้อย่างน้อย 1 ชุมชน 

2 5 5 

กลยุทธ์ที่ 2 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. ลดปริมาณขยะที่ไปยังบ่อฝังกลบขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของขยะทั้งหมด 

- ✓ ✓ 

2. จ านวนครั้งของการรณรงค์/กิจกรรมที่เกีย่วกับการจดัการ
ขยะและของเสีย 

- 3 5 

3. ปริมาณของเสียที่ลดไดจ้ากการใช้งานและที่น ากลับมาใช้
ใหม ่

✓ ✓ ✓ 

4. มีการคัดแยกและก าจดัขยะสารเคมีและขยะอัตรายอย่าง
เป็นระบบถูกหลักวิชาการได้ ร้อยละ 100 

✓ ✓ 100 

5. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการอนุรักษ์และ
ประหยดัน้ า 

- 3 3 

6. ปริมาณน้ าท่ีผ่านการบ าบัดและน ากลับมาใช้ใหม ่ - - - 
7. สัดส่วนการใช้น้ าบาดาลต่อน้ าประปา - - - 

*หมายเหตุ  ✓ คือ มีการด าเนินงานในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยพะเยาแตไ่ม่ทราบข้อมูลเชิง 
            ตัวเลขหรือไมไ่ดด้ าเนินการประเมินอัตราส่วน, ร้อยละ, จ านวนครั้ง 
  -  คือ ไม่มีการด าเนินงาน หรือไมส่ามารถตรวจสอบประเมินการด าเนินงานได้ 
 
 การสนับสนุนเกณฑ์ตาม UI Green ที่คณะวิทยาศาสตรส์ามารถสนบัสนุนได้ และเป็นการเลือกจากเกณฑ์ UI green 
ตามแผนของคณะวิทยาศาสตร ์
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ตาราง S3.2 ตารางแสดงการสนบัสนุนเกณฑ์ตาม UI Green 
เกณฑ์ตาม UI Green การสนับสนุนเกณฑ ์

WS2 Toxic waste recycling 
การก าจัดขยะสารเคม ี

-การก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมไีวไฟ [S3(1)] 
-การอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ [S3(2)] 
-การจัดแยกของเสยีภายในห้องปฏิบัติการ [S3(3)] 

WS3 Organic waste treatment (garbage) 
การก าจัดขยะจากธรรมชาติทั่วไป 

-การจัดแยกของเสยีภายในห้องปฏิบัติการ [S3(3)] 
-การสร้างจดุคัดแยกขยะภายในอาคารวิทยาศาสตร์ [S3(4)] 
-การจัดการขยะธรรมชาติจากเศษใบไม้ [S3(5)] 
-โครงการ Science cleaning day [S3(6)] 

WS4 Inorganic waste treatment (rubbish) 
การก าจัดขยะจากผลิตภัณฑ์สังเคราะห ์

-การสร้างจดุคัดแยกขยะภายในอาคารวิทยาศาสตร์ [S3(7)] 
-การน าขยะสังเคราะห์มาสร้างนวตักรรมทางชีววิทยา [S3(8)] 
-การรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในคณะ [S3(9)] 
-โครงการ Science cleaning day [S3(6)] 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินด าเนินการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากคณะให้ความใส่ใจต่อเรื่องการก าจัด waste อย่าง
มาก เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ต้องดูแลเรื่องการเรียนขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย การให้บริการวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งต้อง
จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส ์เคมี ชีววิทยา ที่ก่อให้เกิด waste และต้องสร้างระบบในการดูและ และก าจัด
อย่างถูกหลักวิชาการเพื่อลดความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายกลยุทธ์ที่คณะเลือกปฏิบัติในหลักของ UI Green และได้เริ่มด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว ซึ่ง
สามารถตอบโจทย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี การตอบรับแผนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยส านักงานสีเขียว ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะซึ่งท าให้การด าเนินงานในส่วนของ 
มหาวิทยาลัยสีเขียวชัดเจนขึ้นตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสีเขียว มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ, กลยุทธ์ที่ 2 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,       
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างองค์ความรู้และตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถด าเนิ นงานได้
ครบถ้วนทุกกลยุทธ์โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 4 และได้เลือกปฏิบัติตามเกณฑ์ UI Green ที่ละด้านทีละประเด็น
เนื่องจากการวางแผนงานและระบบในการจัดการตามเกณฑ์ที่จะต้องสร้างระบบ และกลไกในการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู
ให้ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ทั้งนี้การเข้าสู่ส านักงานสีเขียวจะเป็นแนวทางเริ่มต้นในการเข้าสู่ระบบและสามารถสร้างกลไก
ทางด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดถึง UI green ได้ครบถ้วนด้วย ขั้นต้นคณะได้เริ่ม
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ ส านักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์ของ UI Green แล้วประมาณ 40% คาดว่าเมื่อเข้า
สู่ส านักงานสีเขียวเต็มตัวจะมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ UI Green มากถึง 80%   
 
หลักฐาน 
S3(1)  การก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมีไวไฟ 
S3(2)  การอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
S3(3)  การจัดแยกของเสียภายในห้องปฏิบัติการ 
S3(4)  การสร้างจุดคัดแยกขยะภายในอาคารวิทยาศาสตร์ 
S3(5)  การจัดการขยะธรรมชาติจากเศษใบไม้ 
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S3(6)  โครงการ Science cleaning day 
S3(7)  การสร้างจุดคัดแยกขยะภายในอาคารวิทยาศาสตร์ [S3(8)] 
S3(8)  การน าขยะสังเคราะห์มาสร้างนวัตกรรมทางชีววิทยา 
S3(9) การรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในคณะ 
 
 
ผลคะแนนระดับคณะโดยการประเมินตนเอง 
  คะแนนที่ได้รับในระดับคณะ เท่ากับ  4  คะแนน 
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บทท่ี 3  ส่วนสรุป 
ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 

C.1 4  

C.2 4  

C.3 4  

C.4 4  

C.5 4  

C.6 4  

C.7 4  

C.8   

C8.1 4  

C8.2 4  

C.9 4  

C.10 4  

C.11 3  

C.12 5  

C.13 4  

S.1 4  

S.2 ไม่ขอรับการประเมิน  

S.3 4  
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับคณะวิทยาศาสตร์ 

 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด   
  - ---ระดับปริญญาตร ี 7 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
  - ---ระดับปริญญาโท 2 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

  - ---ระดับปริญญาเอก 1 
ชุดข้อมูลที่ 2 

  จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
  - ---ระดับปริญญาตร ี - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
  - ---ระดับปริญญาโท - 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - ---ระดับปริญญาเอก - 
ชุดข้อมูลที่ 3 

  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทกุระดับการศึกษา   
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 575 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ - 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 8 
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง - 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  1 
ชุดข้อมูลที่ 4 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 110 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 40 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  70 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 78 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 35 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 43 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 27 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 4 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 23 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
ชุดข้อมูลที่ 5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

  - - --ระดับปริญญาตร ี 0 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 

  - - --ระดับปริญญาโท 6 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

  - - --ระดับปริญญาเอก 63 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 30 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 30 
  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 9 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 
ชุดข้อมูลที่ 6 
  จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 83 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

17 

  

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

- 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร - 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2 

2 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

6 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

51 

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - 

  - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

7 

  
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

  
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

ชุดข้อมูลที่ 7 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 122 

  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 117 

  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 77 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 5 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT QA คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2560        หน้า | 170  

 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 12 
  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 14140.97 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.14 

ชุดข้อมูลที่ 8 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

6 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  6 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่1 

- 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 9 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

- 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 

  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่1 

- 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,394.91  
  - ---ระดับอนุปริญญา   
  - ---ระดับปริญญาตร ี 2,390.53 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต  - 
  - ---ระดับปริญญาโท 4.19 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
  - ---ระดับปริญญาเอก 0.19 

ชุดข้อมูลที่ 11 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 3,142,900 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,142,900 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 4,093,800 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,093,800 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 95 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 15 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

ชุดข้อมูลที่ 12 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

19 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

1 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

2 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

5 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

48 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

4 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

- 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
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  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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เอกสารประกอบ C1 
รายงานสถิติจ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2561 

 
ล าดับ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 

6 
ปี 
7 

ปี 
8 

รวม 

ปริญญาตรีหลักสูตรเดียว 
1 วท.บ. (คณิตศาสตร์) 17 9 24 25 4       79 
2 วท.บ. (เคมี) 23 15 27 26 5 4     100 
3 วท.บ. (ชีววิทยา) 27 27 37 37 1     1 130 
4 วท.บ. (ฟิสิกส์) 3 5 9 8 2       27 
5 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 44 44 35 25 7 1 1   157 
6 วท.บ. (สถิติ)   3 6 8 2   1   20 
7 วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ) 7 3 22 13 1       46 

ปริญญาตรีหลักสูตรเดียว 121 106 160 142 22 5 2 1 559 
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 

8 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 129 104 93 84 101 20 8   539 
9 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (เคมี) 34 33 40 47 29 5 2   190 
10 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ชีววิทยา) 68 67 73 57 69 5 3 1 343 
11 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (ฟิสิกส์) 17 28 25 25 24 1     120 
12 กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา) 
13 21 20 10 21 8 3   96 

รวมระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 382 359 411 365 266 44 18 2 1,847 
ปริญญาตรีควบโท 
13 วท.บ.(ชีววิทยา) และ วท.ม.(ชีววิทยา) 2               2 
14 วท.บ. (เคมี) และ วท.ม (วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 
1   4 2 2   3 1 13 

15 วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.ม.(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

5   3 7 3 2 3 2 25 

รวมระดับปริญญาตรีควบโท 8   7 9 5 2 6 3 40 
ระดับปริญญาโท 
16 วท.ม. (คณิตศาสตร์) 3 4             7 
17 วท.ม. (ชีววิทยา)   3 1           4 

รวมระดับปริญญาโท 3 7 1           11 
ระดับปริญญาเอก 
18 ปร.ด. (วิทยาศาสตรป์ระยุกต์)   1             1 

รวมระดับปริญญาเอก   1             1 
รวมท้ังหมด  

514  
473  579  516  293    

51  
  

26  
    
6  

2,458  

ข้อมูล ณ วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:57:39 น. 
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2560 

 
หลักสูตร ภาค 1/60 AEC ภาค 2/60 AEC ค่า SCH ค่า FTES 

ระดับปริญญาตรี 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)             12,842              7,184       20,026       556.28  
วท.บ. (เคมี)              9,609             8,530        18,139       503.86  
วท.บ. (ชีววิทยา)              8,259              3,817        2,076       335.44  
วท.บ. (ฟิสิกส์)               5,418             6,627       12,045       334.58  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)              8,873             7,258         6,131       448.08  
วท.บ. (สถิติ)              3,326              2,821          ,147        170.75  
วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ)                 460                527          987         27.42  
รวมระดับปรญิญาตร ี             48,787           36,764       85,551     2,376.42  
ระดับปริญญาโท 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 36 52 88 2.44 
วท.ม. (ชีววิทยา) 23 40 63 1.75 
รวมระดับปรญิญาโท 59 92 151 4.19 
ระดับปริญญาเอก 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรป์ระยุกต์) 6 1 7 0.19 
รวมระดับปรญิญาเอก 6 1 7 0.19 
รวมคณะวิทยาศาสตร ์            48,852           36,857       85,709     2,380.81  
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าวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2557-2559 
 

หลักสูตร 

บัณฑิตจบปีการศึกษา 2557 บัณฑิตจบปีการศึกษา 2558 บัณฑิตจบปีการศึกษา 2559 

จบ 
ท างาน
ตรง
สาย 

อาชีพ
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

ว่าง 
งาน 

ไม่
กรอก
ข้อมูล 

จบ 
ท างาน
ตรง
สาย 

อาชีพ
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

ว่าง 
งาน 

ไม่
กรอก
ข้อมูล 

จบ 
ท างาน
ตรง
สาย 

อาชีพ
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

ว่าง 
งาน 

ไม่
กรอก
ข้อมูล 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ 14 3 0 1 7 1 9 1 0 1 2 - 10 1 0 3 1 1 
วท.บ.เคม ี 33 13 0 6 8 1 27 9 0 4 6 - 29 7 1 6 5 0 
วท.บ. ชีววิทยา 33 4 1 1 6 1 26 5 1 1 6 - 24 3 2 2 6 3 
วท.บ. ฟิสิกส ์ 14 3 2 1 6 0 10 2 0 0 4 - 9 2 0 1 3 0 
วท.บ. อุตสาหกรรมฯ 11 2 0 1 1 0 13 0 2 0 4 - 12 5 0 0 3 0 
วท.บ. วิทย์กีฬา 23 19 0 0 0 1 22 12 1 0 3 - 22 8 0 0 3 1 
วท.บ. สถิต ิ 9 2 0 0 2 0 15 5 0 1 0 - 15 4 2 0 1 0 
วท.ม. คณิตศาสตร ์ - - - - - - 1 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 

รวม 137 46 3 10 30 4 123 35 4 7 25 0 122 31 5 12 22 5 
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ตารางสรุปสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2558 
 

สาขาวิชา นิสิต
รับเข้า
(คน) 

Drop-
Out 

ก่อนเข้า
ศึกษา 

ย้ายสาขา
เข้า(คน) 

รวม
นิสิต
(คน) 

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต(Dropout) Dropout
รวม(คน) 

Dropout
รวม(%) 

คงเหลือ
(คน) ผลการ

เรียน 
ไม่ช าระ

เงิน 
 ลาออก  ไม่

ลงทะเบียน
เรียน 

ย้าย
สาขา
ออก 

คณิตศาสตร ์ 65   2 67 3 0 3 0 4 10 14.93 57 
เคม ี 104 1 8 111 4 0 2 0 2 8 7.21 103 
ชีววิทยา 119 2 6 123 4 0 5 4 3 16 13.01 107 
ฟิสิกส ์ 39     39 5 0   3 0 8 20.51 31 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 101 1 1 101 2 1 1 2 0 6 5.94 95 
สถิต ิ 59     59 0 1 1 1 1 4 6.78 55 
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 59     59 0 1 1 1 0 3 5.08 56 
รวม 546 4 17 559 18 3 13 11 10 55 9.84 504 
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ตารางสรุปสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2559 
 

สาขาวิชา นิสิต
รับเข้า
(คน) 

Drop-
Out 

ก่อนเข้า
ศึกษา 

ย้ายสาขา
เข้า(คน) 

รวมนิสิต
(คน) 

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต(Dropout) Dropout
รวม(คน) 

คงเหลือ
(คน) ผลการ

เรียน 
ไม่ช าระ

เงิน 
 ลาออก  ไม่

ลงทะเบียน
เรียน 

ย้ายสาขา
ออก 

คณิตศาสตร ์ 81 0 0 81 1 0 4 2 1 8 73 
เคม ี 118 0 9 127 1 0 1 7 0 9 118 
ชีววิทยา 138 0 2 140 0 2 4 6 0 12 128 
ฟิสิกส ์ 34 0 0 34 0 0 0 3 0 3 31 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 109 0 1 110 0 1 0 4 0 5 105 
สถิต ิ 42 0 0 42 0 0 0 1 0 1 41 
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 61 0 0 61 0 0 0 2 0 2 59 
รวม 583 0 12 595 2 3 9 25 1 40 555 
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ตารางสรุปสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวิชา นิสิต
รับเข้า
(คน) 

Drop-
Out 

ก่อนเข้า
ศึกษา 

ย้ายสาขา
เข้า(คน) 

รวมนิสิต
(คน) 

สาเหตุการพ้นสภาพนิสิต(Dropout) Dropout
รวม(คน) 

คงเหลือ
(คน) ผลการ

เรียน 
ไม่ช าระ

เงิน 
 ลาออก  ไม่

ลงทะเบียน
เรียน 

ย้ายสาขา
ออก 

คณิตศาสตร ์ 76 0 0 76 1 0 2 3 5 11 65 
เคม ี 102 0 2 104 1 0 3 7 0 11 93 
ชีววิทยา 135 1 6 140 1 0 2 8 3 14 126 
ฟิสิกส ์ 31 0 0 31 0 0 0 1 3 4 27 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 129 0 4 133 2 0 0 4 0 6 127 
สถิต ิ 24 0 1 25 0 0 0 0 0 0 25 
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 47 0 0 47 1 0 1 0 0 2 45 
รวม 544 1 13 556 6 0 8 23 11 48 508 
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เอกสารประกอบ C5 
อัตราก าลังบุคลากร  สายวิชาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทพนักงาน วันบรรจุ จ านวน หมายเหตุ 
คณะวิทยาศาสตร ์             
สาขาวิชาคณติศาสตร ์             

1 รศ.ดร. ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 46 1 ปกติ 
2 รศ.ดร. ประสิทธ์ิ ช่อล าเจียก รองศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 49 1 ปกติ 
3 ผศ.ดร. กมลรตัน ์ แนมมณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 6 พ.ค. 46 1 ปกติ 
4 ผศ.ดร. กรรณิการ ์ ข าพ่ึงสน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 พ.ค. 47 1 ปกติ 
5 ผศ.ดร. อัยเรศ เอี่ยมพันธ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 พ.ค. 47 1 ปกติ 
6 ผศ.ดร. ด ารงศักดิ ์ แย้มบางหวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 12 ธ.ค. 51 1 ปกติ 
7 ผศ.ดร. วัชรภรณ ์ ช่อล าเจียก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ต.ค. 57 1 ปกติ 
8 ดร. เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 24 มิ.ย. 51 1 ปกติ 
9 ดร. ธีรพงษ ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ย. 52 1 ปกติ 

10 ดร. พัชรพรรณ จ านงนิจ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ก.ค. 53 1 ปกติ 
11 ดร. วาจาร ี วีระ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 13 มิ.ย. 50 1 ปกติ 
12 นาย พีรพงษ ์ สืบแสน อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 
13 นาย สืบกุล กาญจนสุกร ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 20 พ.ค. 51 1 ปกติ 
14 นางสาว นิโลบล ค ายันต ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
15 นาย อภิสิทธ์ิ เมืองมา อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 1 ปกติ 
16 นาย ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สริิพงศ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 55 1 ปกติ 
17 นาย ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 1 ปกติ 
18 นางสาว ศรัณยา ฟองจันทร์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 56 1 ลาศึกษาต่อ 
19 นางสาว ศิริลักษณ ์ เผ่ากันทะ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 56 1 ลาศึกษาต่อ 
20 นางสาว ศิริวรรณ อินทวิชัย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 56 1 ลาศึกษาต่อ 
21 ผศ. มานะ ดงอนนท์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ลาศึกษาต่อ 
22 นาย ธนพงษ์ พรมใหม ่ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 มิ.ย. 55 1 ลาศึกษาต่อ 
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ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทพนักงาน วันบรรจุ จ านวน หมายเหตุ 
23 นาย ธิติ เกตุค า อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 มิ.ย. 55 1 ลาศึกษาต่อ 

  23   
สาขาวิชาเคม ี               

1 ผศ.ดร. จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ปกติ 
2 ผศ.ดร. รัชนาพร โชคชัยสิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ปกติ 
3 ผศ.ดร. วิศณุสรรค ์ ชาติอารยะวด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 
4 ผศ.ดร. พิทักษ์ นาสมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 16 พ.ย. 58 1 ปกติ 
5 ผศ.ดร. ณัชชา อินทร์จันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 พ.ค. 53 1 ปกติ 
6 ผศ.ดร. สาโรจน ์ จีนประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 53 1 ปกติ 
7 ผศ.ดร. วิจิตรา มีเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
8 ผศ. จุฑารัตน ์ ก๋าวินจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ปกติ 
9 Dr. Christoph  Sontag อาจารย ์ ผู้มีความรู้ความสามารถฯ   1 ปกติ 

10 ดร. กัลยา จ าปาทอง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 15 มิ.ย. 50 1 ปกติ 
11 ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ม.ค. 49 1 ปกติ 
12 ดร. จักรีสิทธ์ิ จินดาวงศ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 48 1 ปกติ 
13 ดร. ชัยพัฒน ์ ลาพินี อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 12 มิ.ย. 51 1 ปกติ 
14 ดร. ณัฐพร พุทธวงศ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ธ.ค. 55 1 ปกติ 
15 ดร. ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 56 1 ปกติ 
16 ดร. บัลว ี ยศน้อย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
17 ดร. รักสกุล แก่นเรณ ู อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ปกติ 
18 ดร. รัติยา ณ อุบล อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 
19 ดร. วชิราวรรณ พิมพ์รส อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 25 พ.ค. 48 1 ปกติ 
20 ดร. วิไลวรรณ ภาคทอง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 
21 ดร. ศุภชัย วันประโคน อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 55 1 ปกติ 
22 ดร. สรชัย ค าแสน อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 54 1 ปกติ 
23 ดร. สุทธาสิน ี กตัญญ ู อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 55 1 ปกติ 
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ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทพนักงาน วันบรรจุ จ านวน หมายเหตุ 
24 ดร. บุณฑริกา เทพสุคนธ ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
25 ดร. นฤมล เสทธยะ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 มี.ค. 52 1 ปกติ 
26 ดร. พักตร์วิภา เชาว์พานิช อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ม.ค. 49 1 ปกติ 
27 นาย วีระชัย ศิลประกอบ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ปกติ 
28 นางสาว เอกสุรีย ์ ศักดิ์ศรชัย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ปกติ 
29 นางสาว ผกาสุคนธ ์ เมฆรตันชัย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ลาศึกษาต่อ 

  29   
สาขาวิชาชีววิทยา             

1 รศ. ปรียานันท์ แสนโภชน ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   1 ปกติ 
2 รศ.ดร. สมบูรณ ์ อนันตลาโภชัย รองศาสตราจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   1 ปกติ 
3 รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ ์ รองศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 44 1 ปกติ 
4 ผศ.ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   1 ปกติ 
5 ผศ.ดร. จตุพร ตั้งจิตรวิทยากลู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 18 มิ.ย. 51 1 ปกติ 
6 ผศ.ดร. นุจิรา ทาตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 47 1 ปกติ 
7 ผศ.ดร. เนรัฐชลา สุวรรณคนธ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 47 1 ปกติ 
8 ผศ.ดร. พลินจรีย ์ รังสยาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 45 1 ปกติ 
9 ผศ.ดร. สิทธิศักดิ ์ ปิ่นมงคลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 มิ.ย. 46 1 ปกติ 

10 ดร. ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 56 1 ปกติ 
11 ดร. ทิพย์วรรณ สรรพสัตย ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 มิ.ย. 51 1 ปกติ 
12 ดร. ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 18 มิ.ย. 51 1 ปกติ 
13 ดร. สุกัญญา สืบแสน อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 
14 ดร. อาทิตย์ นันทขว้าง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ต.ค. 54 1 ปกติ 
15 ดร. บุญช่วง บุญสุข อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 50 1 ปกติ 
16 นางสาว พันธิตรา กมล อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 55 1 ปกติ 
17 นางสาว ธันยาภรณ ์ บุญโพธ์ิแก้ว อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 56 1 ปกติ 
18 นางสาว เสาวลักษณ ์ บุญมา อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 48 1 ลาศึกษาต่อ 
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ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทพนักงาน วันบรรจุ จ านวน หมายเหตุ 
19 ผศ. สิริวัฒน ์ บุญชัยศร ี อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 50 1 ลาศึกษาต่อ 

  19   
สาขาวิชาฟิสิกส ์             

         
1 ผศ.ดร. ไวพจน ์ งามสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 53 1 ปกติ 
2 ผศ.ดร. ปิยชนน ์ เกษสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 16 พ.ย. 47 1 ปกติ 
3 ดร. ศุภกร จันเลน อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 59 1 ปกติ 
4 ดร. สมฤทธ์ิ อุ่นอ้าย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 56 1 ปกติ 
5 ดร. สิริกมล แสงมีอานุภาพ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ต.ค. 54 1 ปกติ 
6 ดร. เอกสิทธิ ์ วงศ์ราษฎร ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 23 มิ.ย. 49 1 ปกติ 
7 ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
8 ดร. นิยม โฮ่งสิทธ์ิ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 53 1 ปกติ 
9 ดร. พงศพัศ แรงด ี อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ม.ค. 49 1 ปกติ 

10 ดร. พิมพ์ใจ แสงความสว่าง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 
11 ว่าท่ี ร.ต. มนัส ภูทวี อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 55 1 ปกติ 
12 ว่าที่ ร.ต. ฐิตินันต ์ กาศโอสถ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 14 ม.ค. 60 1 ปกติ 
13 นาย พชรธัช ไชยมงคล อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
14 นาย กฤษดา เหลืองทองค า อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 12 มิ.ย. 51 1 ปกติ 
15 นางสาว ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 49 1 ลาศึกษาต่อ 
16 นาย ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 20 ต.ค. 52 1 ลาศึกษาต่อ 

  16   
สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์           

1 ผศ.ดร. อนุรักษ ์ ประสาทเขตร์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 18 ก.พ. 48 1 ปกติ 
2 ผศ.ดร. อารักษ ์ กลิ่นบ ารุง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 49 1 ปกติ 
3 ดร. เริงฤทัย ศิริรักษ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 50 1 ปกติ 
4 ดร. วรรณฤด ี แก้วมีศร ี อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 24 ธ.ค. 50 1 ปกติ 
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ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทพนักงาน วันบรรจุ จ านวน หมายเหตุ 
5 นาย มนัส ใจมะสิทธ์ิ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 51 1 ปกติ 

  5   
สาขาวิชาสถิต ิ             

1 ดร. เขมวด ี ปรีดาลิขิต อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 7 ก.ย. 48 1 ปกติ 
2 ดร. สุลาวลัย ์ ยศธนู อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 13 ต.ค. 46 1 ปกติ 
3 นางสาว รัตนา ฤทธิแสง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 56 1 ปกติ 
4 นางสาว ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 31 พ.ค. 49 1 ปกติ 
5 นางสาว ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 49 1 ปกติ 
6 นาย นพดล ยศบุญเรือง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 1 ลาศึกษาต่อ 

  6   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา       

1 ผศ.ดร. ปราณ ี อยู่ศิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 44 1 ปกติ 
2 ผศ. มณินทร รักษ์บ ารุง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 18 มิ.ย. 50 1 ปกติ 
3 ดร. ก.รวีวุฒิ ระงับเหต ุ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 11 ต.ค. 49 1 ปกติ 
4 ดร. กฤษดา ตามประดิษฐ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 17 มิ.ย. 52 1 ปกติ 
5 ดร. อทิติ วลัญช์เพียร อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 42 1 ปกติ 
6 ดร. พิเชษฐ์ ชัยเลิศ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 27 ธ.ค. 49 1 ปกติ 
7 นาย ณัฐภูม ิ จันทราช อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ปกติ 
8 นาย ปิติรัฐ คงทองค า อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 17 มิ.ย. 52 1 ปกติ 
9 นาย ปรัชญา วังตระกูล อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 48 1 ปกติ 

10 นางสาว พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 55 1 ลาศึกษาต่อ 
11 นางสาว พัทธวรรณ ละโป ้ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 13 มิ.ย. 51 1 ลาศึกษาต่อ 
12 นาย อภิรักษ ์ วงษ์เหมภูม ิ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 53 1 ลาศึกษาต่อ 

  12   
* ข้อมูลงานบุคลากร  ณ  วันท่ี  15 สิงหาคม 2561 
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จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิปริญญาโท คุณวุฒิปริญญาเอก 

อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. 
วทบ.ชีววิทยา 

1 รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน ์            
2 รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์            
3 รศ.ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย            
4 ผศ.ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ            
5 ผศ.ดร.พลินจรีย์  รังสยาธร            
6 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์   ปิ่นมงคลกุล            
7 ผศ.ดร.จตุพร   ตั้งจิตรวิทยากลู            
8 ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน            
9 ผศ.ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ ์            
10 ดร.ชัชวาลย์ วงค์ชัย            
11 ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย ์            
12 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย ์            
13 ดร.สุกญัญา  สืบแสน            
14 ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง            
  รวมทั้งหมด 0 0 1 5 6 2 

วทบ.วัสดุศาสตร์ 
1 ดร.กัลยา จ าปาทอง            
2 ดร.วรรณฤดี แก้วมีศร ี            
3 ดร.สรชัย  ค าแสน            
4 ดร.อารักษ ์ กลิ่นบ ารุง            
5 นายมนัส ใจมะสิทธ์ิ            
  รวมทั้งหมด  1 0  0  4  0  0  

วทบ.คณิตศาสตร์ 
1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ ข าพ่ึงสน            
2 ผศ.ดร.วัชราภรณ์  ช่อล าเจียก            
3 ดร.วาจารี  วีระ            
4 ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ            
5 นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย            
  รวมทั้งหมด 1 0 0 2 2 0 

วทบ.สถิติ 
1 ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขิต            
2 ดร.สลุาวลัย์ ยศธน ู            
3 นายชนม์เจรญิ ชัยรัตนส์ิริพงศ ์            
4 นางสาวรัตนา ฤทธิ์แสง            
5 นายณัฐวุฒิ พลอาสา            

  
รวมทั้งหมด 

 
 

3 0 0 
2 0 0 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิปริญญาโท คุณวุฒิปริญญาเอก 

อ. ผศ. รศ. ดร. ผศ. รศ. 
วทบ.วิทย์ฯ กีฬา 

1 ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิร ิ            
2 ผศ.มณินทร รักษ์บ ารุง           
3 ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหต ุ            
4 ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ            
5 ดร.อทิติ วลญัช์เพียร            
  รวมทั้งหมด 0 1 0 3 1 0 

วทม.ชีววิทยา 
1 รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ ์           
2 รศ.ดรสมบรูณ์ อนันตลาโภชัย           
3 ผศ.ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร           
4 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกลุ           
5 ผศ.ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยากลู            
6 ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน            
7 ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย            
  รวมทั้งหมด 0 0 0 1 4 2 

วทม.คณิตศาสตร์ 
1 รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน            
2 รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ช่อลาเจียก            
3 ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ ์            
4 ผศ.ดร.ดารงศักดิ์ แย้มบางหวาย            
5 ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ            
  รวมทั้งหมด 0 0 0 1 2 2 

ปรด.วิทยาศาสตร์ 
1 รศ.ดรสมบรูณ์ อนันตลาโภชัย            
2 รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ ์            
3 ผศ.ดร.สาโรจน์   จีนประชา            
4 ผศ.ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยากลู            
5 ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน            
6 ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ ์            
7 ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ            
8 ผศ.ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร            
9 ผศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิร ิ            
10 ผศ.ดร.ไวพจน์  งามสอาด              
11 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกลุ            
12 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ            
13 ดร.นิยม โฮ่งสิทธ์ิ            
  รวมทั้งหมด 0 0 0 1 10 2 
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ตาราง ภาระงานของอาจารย์ในแต่ละสาขาจ าแนกรายบุคคล 
ชื่อ-สกลุ ภาระงานสอน ภาระงานอื่นๆ รวม FTEs 

สาขาวิชาสถิติ 
ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต 825 1110 1935 1.54 
อ.รัตนา ฤทธิแสง*b 144 150 294 0.23 
ดร.สุลาวัลย์ ยศธน ู 803 1078 1881 1.49 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศร ี 349.5 260 609.5 0.48 
ผศ.ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ 757 3240 3997 3.17 
ผศ.ดร.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง 788 1616 2404 1.91 
อ.มนัส  ใจมะสิทธ์ิ 351 245 596 0.47 
ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์ 581 843 1424 1.13 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม 112 465 577 14.43 
ดร.สริิกมล แสงมีอานภุาพ 159 435 594 14.85 
ผศ.ดร.ปิยชนน ์เกษสุวรรณ 135 450 585 14.63 
ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด 210 423 633 15.83 
ดร.พงศพัศ แรงด ี 99 436 535 13.38 
ดร.สมฤทธ์ิ อุ่นอ้าย 144 439 583 14.58 
ดร.พิมพ์ใจ แสงความสว่าง 126 405 531 13.28 
ดร.เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร ์ 81 318 399 9.98 
ดร.นิยม โฮ่งสิทธ์ิ 114 409 523 13.08 
ดร.ศุภกร จันเลน 112 396 508 12.70 
นายกฤษดา เหลืองทองค า 30 315 345 8.63 
ว่าท่ี ร.ต.มนสั ภูทวี 90 90 180 4.50 
ว่าที ่ร.ต.ฐิตินันต์ กาศโอสถ 30 270 300 7.50 
นายพชรธัช ไชยมงคล 55 210 265 6.63 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ดร.ธีรพงษ์  หล้าอินเช้ือ 623 533 1156 0.92 
ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ 943 817 1760 1.40 
ผศ.ดร.ด ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย 873 230 1103 0.88 
รศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ช่อล าเจียก 709 1030 1739 1.38 
รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน 1414 555 1969 1.56 
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ข าพึ่งสน 1157 0 1157 0.98 
ผศ.ดร.กมลรัตน์  แนมมณ ี 1474 183 1657 1.32 
อ.นิโลบล ค ายันต ์ 550 638 1188 0.94 
อ.พีรพงษ์ สืบแสน 442 454 896 0.71 
ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ ์ 724 1604 2328 1.85 
ดร.วาจารี วีระ 446 1104 1550 1.23 
ผศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อล าเจยีก 353 1018 1371 1.09 
อ.ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ 308 30 338 0.27 
อ.สืบกุล กาญจนสุกร ์ 505 0 505 0.40 
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ชื่อ-สกลุ ภาระงานสอน ภาระงานอื่นๆ รวม FTEs 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
อ.ปรัชญา  วังตระกลู 1,086 0 1,086 31.03 
ผศ.มณินทร์  รักษ์บ ารุง 3,135 0 3,135 89.57 
ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหต ุ 1,168 1,183 2,351 67.17 
ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ 1,234 36 1270 36.29 
ดร.กฤษดา  ตามประดิษฐ ์ 1,004 44 1,048 29.94 
อ.ปิติรัฐ  คงทองค า 601 0 601 17 
ดร.อทิต  วลัญช์เพยีร 476 1,410 1,886 53.88 
ผศ.ดร.ปราณี  อยู่สริ ิ 121 1,260 1,381 43.74 
อ.ณัฐภูมิ  จันทราช*b 90 0 90 3 
สาขาวิชาเคม ี
Dr. Chistoph Sontag * a 180 36 180 0.17 
ดร. กัลยา จาปาทอง  241 1404 1645 1.31 
ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์  401 451 852 0.68 
ดร. จักรสีิทธ์ิ จินดาวงศ ์ 302 3 305 0.24 
ผศ.ดร. จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม  393 863 1256 1.00 
ผศ. จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์  614 314 928 0.74 
ดร. ชัยพัฒน์ ลาพินี  315 657 972 0.77 
ผศ.ดร. ณัชชา อินทร์จันทร์  448 573 1021 0.81 
ดร. ณัฐพร พุทธวงศ์  488 105 593 0.47 
ดร. ธนิษฐา เสมอใจ *c 422 195 617 0.49 
ดร. นฤมล เสทธยะ 298 50 348 0.28 
ดร. บัลวี ยศน้อย  495 311 806 0.64 
ดร. บุณฑริกา เทพสุคนธ์  325 294 619 0.49 
อ. พักตร์วิภา เชาว์พานิช  389 173.33 562.33 0.45 
ดร. รักสกุล แก่นเรณู  632.5 614 1246.5 0.99 
ผศ.ดร. รัชนาพร โชคชัยสริิ  459 583 1042 0.83 
ดร. รตัิยา ณ อุบล  684 1166 1850 1.47 
ดร. วชิราวรรณ พิมพร์ส  755 367 1122 0.89 
ผศ. ดร. วิจิตรา มเีหลือ *b 78 3 81 0.06 
ดร. วิไลวรรณ ภาคทอง  531 398 929 0.74 
ผศ.ดร. วิศณสุรรค์ ชาติอารยะวดี  382 488 870 0.69 
อ. วีระชัย ศิลประกอบ  318 60 378 0.30 
ดร. ศุภชัย วันประโคน*b 108 3 111 0.09 
ดร. สรชัย คาแสน  389 1384 1773 1.41 
ผศ.ดร. สาโรจน์ จีนประชา  490 711 1201 0.95 
ดร. สุธาสินี กตัญญู *b 69 3 72 0.05 
ผศ.ดร.พิทักษ์ นาสมใจ *c 372 63 435 0.35 
อ. เอกสุรีย์ ศักดิศ์รชัย  694 617 1311 1.04 
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สาขาวิชาชีววิทยา 

ชื่อ-สกลุ 
FTE ภาระการสอน FTE ภาระการ

สอน รวม 
วท.บ. (A) วท.บ. (A) 

รศ.ปรียานันท์    แสนโภชน์* a 0.22 0 1.31 1.53 
รศ.ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย* a 0.08 0.15 0.18 1.95 
รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ ์ 0.64 0.11 0.37 0.88 
ผศ.ดร.คงศักดิ์  พร้อมเทพ* a 0.45 0.02 0.05 0.52 
ผศ.ดร.พลินจรีย์  รังสยาธร 0.36 0.01 0.01 0.37 
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล 0.49 0.23 1.62 2.11 
ผศ.ดร.นุจิรา  ทาตัน 0.43 0.01 0.5 0.93 
ผศ.ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยากลู 0.42 0 0.36 0.78 
ผศ.ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ ์ 0.75 0.01 0.25 1.00 
ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย ์ 0.45 0.11 0.82 1.27 
ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย ์ 0.43 0.01 0.64 1.07 
ดร.สุกญัญา  สืบแสน 0.24 0.07 0.53 0.77 
ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง 0.66 0.07 0.16 0.82 
ดร.ชัชวาลย์  วงค์ชัย *c 0.99 0.01 0.49 1.48 
อ.พันธิตรา  กมล*b 0.64 0 0.88 1.52 
อ.ธันยาภรณ์  บุญโพธ์ิแก้ว *b 0.79 0 0.35 1.14 
ดร.บุญช่วง บุญสุขb 0.39 0 0.15 0.54 

 
 
หมายเหต ุ

มหาวิทยาลยัพะเยา ก าหนดมาตรฐานภาระงานสอนของอาจารย ขั้นต่ําไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/สัปดาห/ ภาค
การศึกษา (ไมนอยกวา 0.43 FTE)   

a หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิ  
b หมายถึง อาจารยรับผดิชอบสอนระดับอุดมศึกษา:โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา สัดสวน 80:20  
c หมายถึง อาจารยรับผดิชอบสอนระดับอุดมศึกษา:โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา สัดสวน 20:80 

 
เอกสารประกอบ C7 
ตารางการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ หลักสูตร ปีครบรอบปรับปรุง ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
1 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 2560   
2 วท.บ.เคมี  2560   
3 วท.บ.ชีววิทยา  2560   
4 วท.บ.ฟิสิกส ์ 2560   
5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 2560   
6 วท.บ.สถิต ิ 2560   
7 วท.บ.อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัดุ 2560   
8 วท.ม.คณิตศาสตร์  2562   
9 วท.ม.ชีววิทยา 2564   
10 ปร.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 2565   
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เอกสารประกอบ C10 
แสดงตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายวิชาการในระดับภาควิชา/
หน่วยงาน 

1. กรอกข้อมลูในตารางการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชา 
ล าดับ ช่ือคณาจารย์

ประจ า 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 
ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1 ผศ.ดร. ธนกฤต 

เทียนหวาน 
ค้นคว้าเอกสารงานวิจัย และพบทีป่รึกษา 
ภาควิชาคณติศาสตร์ มช. 20/12/2560 

งานวิจัย  

2. ผศ.ดร.อัยเรศ 
เอี่ยมพันธ ์

สอบวิทยานิพนธ ์ม.นเรศวร 15/12/2560   
Workshop on "Nonlinear Analysis 
and Algebra" 5/2/2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ Outcome 
Based Education (OBE) 

การเรยีนการสอน  

สอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวร 12/7/2561 

  

3. ผศ.ดร.กมลรัตน ์
แนมมณ ี

สอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

4. ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ 
ช่อล าเจียก 

เสนอผลงาน ณ งานนั กวิจัยรุ่นใหม่พบเวที
วิจัยอาวุโส สกว. จ.เพรชบุรี 8/1/2561 

งานวิจัย  

ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ระดับป.โท ม.นเรศวร15/10/2560 

  

สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ม.พระ
จอมเกล้าธนบุรี 6/12/2560 

  

5. ผศ.ดร.กรรณิการ ์
ข าพ่ึงสน 

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 13th IMT-GT international 
conference on 
mathematics,statistics and their 
applications มาเลเซีย4/12/2560 

งานวิจัย  

6. ดร.เอื้อมพร 
วิทยารัฐ 

ปฎิบัติงานเพื่อบรรยายให้นักศึกษาให้กับ
นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาและค้นคว้า
งานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Fixed point 
theory and application เมืองจนิจู 
ประเทศเกาหล ี

งานวิจัย  

เป็นวิทยากรอภิปลายให้ความรู้ หวัข้อการ
พัฒนางานวิจัยทฤษฎีจุดตรึงกับการ
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสินทร ์

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วม Workshop on the solutions 
of nonlinear problems via 
Numencal theatment of special 
operatorมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

เสนอผลงาน ณ งานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเวที
วิจัยอาวุโส สกว. โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท 

งานวิจัย  

7. ดร.วัชราภรณ ์
ช่อล าเจียก 

เสนอผลงาน ณ งานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเวที
วิจัยอาวุโส สกว. โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท 

งานวิจัย  

8. ดร.วาจาร ี
วีระ 

เข้าร่วมงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหมพ่บเวที
สกว. จ.เพรชบุร ี

งานวิจัย  

น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง New 
analysis on h๐๐ control for 
exponential stability of neural 
network with mixed time-varying 
delays via hybrid feedback and 
informatics Murray Edwards 
College,University of Cambridge 
ประเทศอังกฤษ 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

9. ผศ.ดร.ด ารงศักดิ ์
แย้มบางหวาย 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวทิยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

10. ณัฐวุฒิ พลอาสา เข้าร่วมประชุมจัดท าและพัฒนา หลักสตูร
โครงการสนับสนุนจดัตั้ง ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของ มหาวิทยาลยั ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธ์ิ ม.พะเยา 21/2/2561 

การเรยีนการสอน  

11. ชนม์เจริญ ชัยรัตน์ 
สิริพงศ ์

เข้าร่วมประชุมจัดท าและพัฒนา หลักสตูร
โครงการสนับสนุนจดัตั้ง ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของ มหาวิทยาลยั ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธ์ิ ม.พะเยา 21/2/2561 

การเรยีนการสอน  

สาขาวิชาเคม ี
1. ดร.สรชัย 

ค าแสน 
เข้าร่วมโครงการค่ายบริการวิชาการเคมี ณ 
โรงเรียนบ้านค่าบน จ.พะเยา 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี2561 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมิน
ระดับหลักสตูร ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

ประกันคณุภาพการศึกษา  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

2. ผศ.ดร.จิตระยุทธ 
จิตอ่อนน้อม 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

3. ผศ.ดร.สาโรจน์   
จีนประชา 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

4. ดร.กัลยา       
จ าปาทอง 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

น าเสนอโครงการจดัการความรู้การวิจัย ณ 
ส านักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วันท่ี 19 ต.ค. 2560 

งานวิจัย  

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชา
เคมี ม.เชียงใหม่ 20 ธ.ค.2560 

  

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชา
เคมี ม.เชียงใหม่ 25 พ.ค.2561 

  

5. ผศ.ดร.วิศณสุรรค์
ชาติอารยะวด ี
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฎ
นครปฐม  

งานวิจัย  

6. ดร.ธนิษฐา      
เสมอใจ 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

7. ผศ.ดร.ณัชชา  
อินทร์จันทร ์

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

8. 
 

ดร.บลัวี          
ยศน้อย 
  

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 
9. 

ดร.บณุฑริกา    
เทพสุคนธ ์

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เตรยีมความ
พร้อมนิสิตไทยในยุคดิจิทัล ห้องบวร 
รัตนประสิทธิ 6/2/2561 

การเรยีนการสอน  

การประชุมวิชาการพะเยาวจิัยครั้งที่ 7 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

  

10. ดร.วชิราวรรณ 
พิมพ์รส 
  

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

Outcome Based Education คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
12/6/2561 

การเรยีนการสอน  

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท
ปูนซีเมนตไ์ทย(ล าปาง)จ ากัด SCG SCG 
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ล าปาง)จ ากดั อ.แจ้
ห่ม จ.ล าปาง 27/3/2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

การจัดการความรู้ หัวข้อด้านการจัดการ
เรียนการสอน OBE คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 9/8/2561 

การเรยีนการสอน  

12. ดร.วิไลวรรณ    
ภาคทอง 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

13. นายวีระชัย      
ศิลประกอบ 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

14. ดร.รตัิยา 
ณ อุบล 
  

Thailand Research Expo 2017 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 23/8/2560   

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 ห้อง CE 
11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23/1/2561 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

พะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 ณ หอประชุมพญาง า
เมือง มหาวิทยาลยัพะเยา 25/1/2561 

การวิจัย  

Synchrotron Radiation Applications 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัพะเยา 
8/2/2561 

การเรยีนการสอน  

การจัดการความรู้ ในหัวข้อ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเรือน
เอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา 28/2/2561 

การเรยีนการสอน  

EdPEx เบื้องต้นและประสบการณก์ารใช้ที่ 
มช. ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
23/3/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

การอบรมการใช้ระบบประเมินการเรียน
การสอนและประเมินผลการเรียนรู้ ห้อง
ประชุมบวร รตันประสิทธ์ิ 23/3/2561 

การเรยีนการสอน  

โครงการ EdPEx เบื้องต้นและ
ประสบการณ์การใช้ที่ มช. 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

Outcome Based Education คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
12/6/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

15. น.ส.จุฑารัตน์     
ก๋าวินจันทร์ 

2017 The6th Internationational 
Conference on Nanostructures, 
Nanomaterials and 
Nanoengineering(ICNNN2017) Tokyo 
University of Science,Japan 
26/10/2560 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

16. น.ส.เอกสรุีย์     
ศักดิ์ศรชัย 

2017 The6th Internationational 
Conference on Nanostructures, 
Nanomaterials and 
Nanoengineering(ICNNN2017) Tokyo 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

University of Science,Japan 
26/10/2560 

17. ดร.คงเดช      
สวาสดิ์พันธ์ 
  

การจัดการความรู้ หัวข้อด้านการจัดการ
เรียนการสอน OBE คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 9/8/2561 

การเรยีนการสอน   

เข้าร่วมโครงการ AUN QA ประสบการณ์
การประเมินโดย Senior Assessor ห้อง
ประชุมเมืองพะเยา ม.พะเยา 27/3/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

การประชุมวิชาการพะเยาวจิัยครั้งที่ 7 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

การวิจัย  

18. ดร.จักรสีิทธ์ิ   
จินดาวงศ ์

โครงการรู้ทันหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการกับประกาศ กพอ.60 
CE11206 อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลัย
พะเยา 23/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

19. ผศ.ดร.พิทักษ์     
นาสมใจ 
  

โครงการรู้ทันหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการกับประกาศ กพอ.60 
CE11206 อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลัย
พะเยา 23/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

20. ดร.ณัฐพร   
พุทธวงค์ 

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 24/5/2561 

การวิจัย  

  โครงการจดัการความรู้ในหัวข้อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ( OBE) ห้องประชุม
เรือนการเรียนการสอนเอื้องค า 
28/2/2561 

การเรยีนการสอน  

  การประชุมวิชาการพะเยาวจิัยครั้งที่ 7 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

การวิจัย  

 รัชนาพร โชคชัยสิร ิ การประชุมวิชาการพะเยาวจิัยครั้งที่ 7 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

การวิจัย  

 รักสกุล แก่นเรณ ู โครงการจดัการความรู้ในหัวข้อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ( OBE) ห้องประชุม
เรือนเอื้องค า 28/2/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

การประชุมวิชาการพะเยาวจิัยครั้งที่ 7 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

การวิจัย  

21. ดร.ชัยพัฒน์  
ลาพินี 

การประชุมวิชาการพะเยาวจิัยครั้งที่ 7 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา 25/1/2561 

การวิจัย  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

22. ผศ.ดร.วิจิตรา  
มีเหลือ 

โครงการรู้ทันหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการกับประกาศ กพอ.60 
CE11206 อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลัย
พะเยา 23/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

23. อ.พักตร์วิภา  
เชาว์พานิช 

เข้าร่วมโครงการ AUN QA ประสบการณ์
การประเมินโดย Senior Assessor ห้อง
ประชุมเมืองพะเยา ม.พะเยา 27/3/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

โครงการรู้ทันหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการกับประกาศ กพอ.60 
CE11206 อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลัย
พะเยา 23/1/2561 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

โครงการจดัการความรู้ในหัวข้อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ( OBE) ห้องประชุม
เรือนเอื้องค า 28/2/2561 

การเรยีนการสอน  

สาขาวิชาชีววิทยา 
1. รศ.ดร.สมบูรณ์

อนันตลาโภชัย 
  

ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจยั การ
พัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเพื่อ เป็น
อาหารเลี้ยงวัวนม  ูนย์ความเป็นเลศิทาง
ฟิสิกส ์

การวิจัย  

เข้าร่วมรายงานโครงการวิจัยทีไ่ด้รบั การ
สนับสนุนทุนจากศูนย์ความเป็น เลิศทาง
ฟิสิกส์ จ.พษิณโุลก 

การวิจัย  

  เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย
ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

2. รศ.ปรีนานันท์  
แสนโภชน ์
 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการจดัการ เรียน
การสอนห้องเรยีน วมว. 

การเรยีนการสอน แ ล ะ ก า 
ร พั ฒ น า บุคลากร 

 

เข้าร่วมศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ ม. 
ราชภัฎ กาญจนบุร ี

การเรยีนการสอน แ ล ะ ก า 
ร พั ฒ น า บุคลากร 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งเรียน 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

การเรยีนการสอน แ ล ะ ก า 
ร พั ฒ น า บุคลากร 

เป็นประธานกรรมการประเมิน คณุภาพ
การศึกษา 

การประกันคณุภาพ 

ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ใน เครือ
เทางาม 

การพัฒนาบุคลากร 

ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย 

การพัฒนาบุคลากร 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย
ครั้งท่ี 10มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24-25 
พ.ค. 61 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

3. ผศ.ดร.คงศักดิ์
พร้อมเทพ 

เข้าร่วมศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม. 
ราชภัฎ กาญจนบุร 10-13 ส.ค. 60 

การเรยีนการสอน และการ
พัฒนา บุคลากร 

 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย
ครั้งท่ี 10  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24-
25 พ.ค. 61 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

4. ผศ.ดร.สิทธิศักด ์
ปิ่นมงคลกุล 

เป็นกรรมการตดัสินงานสาธิต โรงแรม
ยุพราช เชียงใหม ่

การวิจัย  

ประชุมเครือข่ายบรหิารงานวิจัย 
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

เป็นวิทยากรในการออกแบบแปลง เกษตร
โรงแรมท่านผู้หญิงวไิล 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

เข้าประชุมคณะท างานเครือข่ายการ วิจัย
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

โครงการ AUNQA: ประสบการณก์าร 
ประเมินโดย Senior Assessor 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

การประกันคณุภาพ  

เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย
ครั้งท่ี 10มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

5. ดร.ชัชวาลย ์
วงศ์ชัย 

เข้าร่วมประชุมคณะท างาน มหาวิทยาลัย
เด็ก กทม. 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมประชุมโครงการมหาวิทยาลัย เด็ก 
ประเทศไทยปทุมธาน ี

การสร้างเครือข่าย และการ
เรียนการ สอน 

 

เข้าร่วมการประชุมการพัฒนา เศรษฐกิจจ.
พิษณุโลก 

การวิจัย  

เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย
ครั้งท่ี 10มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

6. ดร.ทิพย์วรรณ 
สรรพสัตย ์

เข้าร่วมการประชุมอนุกรมวิธานและ ซิสเท
มาติตส์ในประเทศไทย ครั้งท่ี 7
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

น าเสนอผลงานวิจัยตามโครงการวิจัย
โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม ่

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

การติดตามการวิจัยของ สวก.เรื่อง การ
พัฒนาสายพันธ์ผึ้งโพรงลูกผสมฯคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.แมโ่จ ้

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

โครงการ EdPEx เบื้องต้นและ 
ประสบการณ์การน าไปใช้มหาวิทยาลัย
พะเยา 

การประกันคณุภาพ  

โครงการ AUNQA: ประสบการณก์าร 
ประเมินโดย Senior Assessor
มหาวิทยาลยัพะเยา 

การประกันคณุภาพ  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

การอบรมในหลักสตูร Outcome Based 
Education (OBE) ส าหรับ ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรณ ห้อง Jamjuree Ballroom B 
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

การประกันคณุภาพ  

7. ผศ.ดร.นุจิรา 
ทาตัน 
 

ประชุมในการประชุมวิชาการรักษา พืช
แห่งชาติ ครั้งที่ 13 โรงแรมเรือรัษฎา จ. 
ตรัง 20-23 พ.ย. 60 

 การเรียนการสอน และการ
วิจัย 

 

ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีอาวุโส สกว. 
ครั้งที่ 17 โรงแรมเดอะรีเจ้น ชะอ า 9-12 
ม.ค. 61 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

โครงการ AUNQA: ประสบการณก์าร 
ประเมินโดย Senior Assessor 
มหาวิทยาลยัพะเยา 27 มี.ค. 61 

การประกันคณุภาพ  

8. รศ.ดร.ภพเก้า 
พุทธรักษ ์

ศึกษาดูงานรายวิชา 243442 วิชา 
ชีววิทยาโมเลกลุศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1เชียงราย 18 ต.ค. 60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

9. ผศ.ดร.จตุพร          
ตั้งจิตรวิทยากลู 

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 1321-23 พ.ย. 60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

การประชุมนักวิจยัรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 10-12 ม.ค. 61 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

10. ผศ.ดร.เนรัฐชลา
สุวรรณคนธ ์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งท่ี 25  อิมแพคเมืองทองธาน 22-24 
มี.ค. 60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

ISO15189/15190  มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม 21-23 มิ.ย. 60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

  การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซเีมีย
แห่งชาติ ครั้งท่ี 22 โรงแรมมิราเคลิ แก
รนด์ คอนเวช่ัน กรุงเทพมหานคร 6-7 ก.ค. 
60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

  รู้ทันหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 60 
มหาวิทยาลยัพะเยา 23 ม.ค. 61 

การขอต าแหน่ง ทางวิชาการ  

  การประชุมวิชาการ RAGG2018 “ 
Innovation Genomics and Genetics” 
25-26 มิ.ย. 61 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

11. ผศ.ดร.พลินจรีย์
รังสยาธร 

ประชุมวิชาการ วทท. ครั้งท่ี 42  โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว 
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

12. ดร.ประลองยุทธ    
ศรีปาลวิทย ์

การประชุมอนุกรมวิธานและซสิเทมาติตส์
ในประเทศไทย ครั้งท่ี 726-28 มิ.ย. 60 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
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รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 
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การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

รู้ทันหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการกับประกาศ ก.พ.อ. 6023 ม.ค. 61 การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

เตรียมพร้อมนสิิตไทยในยุคดิจิทลั6 ก.พ. 
61 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

13. ดร.อาทิตย ์
นันทข้าง 

ศึกษาระบบนิเวศในแหล่งน้ า ณ น้ าตกจ า
ปาทอง พะเยา 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

โครงการ AUNQA: ประสบการณก์าร 
ประเมินโดย Senior Assessor 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

การประกันคณุภาพ  

14. ดร.สุกญัญา 
สืบแสน 

เป็นวิทยากรในประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจ าปี 
2561ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า 
นานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา จังหวัด เชียงใหม 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

เข้าร่วมอบรม การจดัการความรู้ ใน หัวข้อ 
ด้านการจดัการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
พะเยา 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ 
พัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์”มหาวทิยาลัย
พะเยา 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

สาขาวิชาสถิต ิ
1. ดร.สลุาวลัย ์

ยศธน ู
เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 
วิทยาการข้อมูลในทางปฎิบตัิ :การ 
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่อง กับข้อมูล
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 24/7/2560 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมประชุมสภาคณบดี วิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 4/60 คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.สงขลา วิทยาเขตหาดใหญ 
25/8/2560 

  

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ภายใน
ระดับหลักสตูร เชียงใหม 18/8/2560 

การประกันคณุภาพ  

เข้าร่วมการจัดงานวันแนะแนว การศึกษา
ต่อและอาชีพ เชียงใหม 8/9/2560 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษา ทั่วไป
(ระดับภมูิภาค) ขอนแก่น 30/11/2560  

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมิน
ระดับหลักสตูร ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

2. ดร.เขมวด ี
ปรีดาลิขิต 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 
วิทยาการข้อมูลในทางปฎิบตัิ :การ 

การเรยีนการสอน  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่อง กับข้อมูล
ทางด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนดล ยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3. น.ส.รตันา  ฤทธิ
แสง 

เข้าร่วมประชุมจัดท าและพัฒนา หลักสตูร
โครงการสนับสนุนจดัตั้ง ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของ มหาวิทยาลยั ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธ์ิ ม.พะเยา 21/2/2561 

การเรยีนการสอน  

สาขาวิชาฟิสิกส ์
1. ดร.นิยม 

โฮ่งสิทธ์ิ 
เข้าร่วมงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนดลยี
ระดับนานาชาติ อิมแพคเมืองทองธาน ี

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

เข้าร่วมประชุม Thailand Innovation 
Hubs4.0 รอยลั พารากอน ฮอล กทม. 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

อบรม Work shop NB-IOT University 
4.0 บริษัท แอวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค
จ ากัด 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม
COMSOL ม.เชียงใหม ่

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

เข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งท่ี 
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

เข้าร่วมเตรียมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปี2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

2. ดร.พิมพ์ใจ 
แสงความสว่าง 

เข้าร่วมอบรม การจดัการความรู้ ใน หัวข้อ 
ด้านการจดัการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
พะเยา 

การเรยีนการสอน  

3. ผศ.ดร.ปิยชนน ์
เกษสุวรรณ 

Work shop NB-IOT University 4.0 การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

4. ดร.วัชราวุฒิ 
กฤตินธรรม 

สัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนาคณุภาพ
หลักสตูร จ.เชียงใหม่ 23/8/2560 

การเรยีนการสอน  

ประชุมเตรียมพร้อมของMarkers การ
แข่งขนัดาราศาสตร์และฟสิิกส์ดาราศาสตร์ 
รร.แมนดาริน กทม. 16/9/2560 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

ร่วมเป็นกรรมการวิชาการการแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 11 
จังหวัดภูเก็ต 12/11/2560 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

การประชุมวิชาการ siam physics 
congress 2018 topland พิษณุโลก 
20/5/2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

5. ผศ.ดร.ไวพจน์   
งามสอาด 

การประชุมวิชาการ siam physics 
congress 2018 topland พิษณุโลก 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

6. ดร.สมฤทธ์ิ 
อุ่นอ้าย 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการจดักการเรยีน
การสอนห้องเรยีน วมว. สวนพฤกศาสตร์
ทวีชล จ.เชียงใหม่ 10/5/2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

 
7. 

ดร.สริิกมล       
แสงมีอานุภาพ 

การประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ประจ าปี 2561topland พิษณุโลก 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

8. ดร.เอกสิทธ์ิ      
วงศ์ราษฎร ์

วิเคราะห์ทดสอบสารตัวอย่างงานวิจัย ม.
เชียงใหม ่29/1/2561 

การวิจัย  

เตรียมสารตัวอย่าง งานวิจัย 
ห้องปฎิบัติการฟสิิกส์ประยุกต์ มช. 
23/9/2560 

การวิจัย  

ทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า งานวิจัย ม.
เชียงใหม ่15/2/2561 

การวิจัย  

ทดสอบสมบัตทางไฟฟ้า ม.เชียงใหม ่
8/3/2561 

การวิจัย  

ทดสอบสารตัวอย่าง งานวิจัย ม.เชียงใหม่ 
4/4/2561 

การวิจัย  

8. ดร.พงศพัศ 
แรงด ี

Workshop on Appcelerator Studio: 
Native Mobile Application Cross 
Platform ห้อง CE07102 ตึกอาคารเรยีน
รวม มหาวิทยาลัยพะเยา 16/2/2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

Tah Poe School 4 วิทยาลัยเพือ่การ
ค้นคว้าระดบัรากฐาน มหาวิทยาลยั
นเรศวร จ.พิษณุโลก 5/8/2560 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

 ดร.ศุภกร  
จันเลน 

เข้าร่วมโครงการการอบรมการเฟอ้ตัวของ
จักรวาลและพลังงานมดืขั้นต่ า ม.นเรศวร 
22/3/2561 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
1. ดร.วรรณฤดี    

แก้วมีศร ี
ศึกษาดูงาน ณ บ.ดอยซลิเวอร์ และ
วิสาหกิจชุมชน จ.น่าน 

การเรยีนการสอน  

โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรมเกทเวย์พะเยา 

การเรยีนการสอน  

สัมมนาอีคอมเมสิโอกาสต่อยอดธรุกิจSME การเรยีนการสอน  
การอบรมปฎิบัติการ เทคนิคการท า
แม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑเ์ครื่องดนิเผา ณ 
ศูนย์การเรียนรูเ้ครื่องปั้นดินเผา จ.พะยา 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้
แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรง
แรมฮอลิเดย์ จ.เชียงใหม ่

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

2. ดร.อารักษ์      
กลิ่นบ ารุง 

การศึกษาและวิจัยวัสดุจีโอพอลเิมอร์ 
LIverpool John Moores University 

การวิจัย  

3. ผศ.ดร.อนุรักษ์
ประสาทเขตร์การ 

และวิจัยวสัดุจโีอพอลิเมอร์ LIverpool 
John Moores University 

การวิจัย  

4. นายมนัส         
ใจมะสิทธ์ิ 

ศึกษาดูงาน ณ บ.ดอยซลิเวอร์ และ
วิสาหกิจชุมชน จ.นา่น 

การเรยีนการสอน  

โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรมเกทเวย์พะเยา 

การเรยีนการสอน  

สัมมนาอีคอมเมสิโอกาสต่อยอดธรุกิจSME การเรยีนการสอน  
การอบรมปฎิบัติการ เทคนิคการท า
แม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑเ์ครื่องดนิเผา ณ 
ศูนย์การเรียนรูเ้ครื่องปั้นดินเผา จ.พะยา 

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้
แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรง
แรมฮอลิเดย์ จ.เชียงใหม ่

การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

 

5. นางเริงฤทัย         
ศิริรักษ์ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนบนหลักสูตร "คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 7ห้องเจนีวา 
โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 

การเรยีนการสอน  

สาขาวิชาวิทยาสาสตรืและเทคโนโลยีการกีฬา 
1. ดร.ก.รวีวุฒิ     

ระงับเหต ุ
น าเสนอโครงการจดัการความรู้การวิจัย ณ 
ส านกังาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วันท่ี 19 ต.ค. 2560 

งานวิจัย  

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอล
ชายหาด จ.อุตรดิตถ์ 3 ก.ย. 60 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัโตเกยีว
เทค ประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 25-30 มิ.ย.61 

การเรยีนการสอน  

2. นายปรัชญา        
วังตระกูล 

เข้าร่วมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  

การเรยีนการสอน  

3. ดร.กฤษดา 
ตามประดิษฐ์ 

เข้าร่วมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

การเรยีนการสอน  
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ล าดับ ช่ือคณาจารย์
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัโตเกยีว
เทค ประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 25-30 มิ.ย.61 

การเรยีนการสอน  

4. นายปิติรัฐ 
คงทองค า 

เข้าร่วมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

การเรยีนการสอน  

4. ดร.พิเชษฐ์        
 ชัยเลิศ 

เข้าร่วมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

การเรยีนการสอน  

5. ณัฐภูมิ จันทราช เข้าร่วมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัโตเกยีว
เทค ประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 25-30 มิ.ย.61 

การเรยีนการสอน  

6. ผศ.มณินทร     
รักษ์บ ารุง 

เข้าร่วมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

การเรยีนการสอน  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัโตเกยีว
เทค ประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 25-30 มิ.ย.61 

การเรยีนการสอน  

7. ปราณี อยู่ศริ ิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัโตเกยีว
เทค ประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 25-30 มิ.ย.61 

การเรยีนการสอน  

 
2. แสดงตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับภาควิชา/

หน่วยงาน 
กรอกข้อมูลในตารางการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชา/ส านักงานคณะ 

ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

ส านักงานคณะวิทยาศาสตร ์
1. 
 

 

นางภัทรภรณ ์
ผลด ี
  

เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ใน
เครือเทางามโรงแรมเอเชีย กทม.21/12/60 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้และสร้าง
เครือข่าย 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งท่ี 8
โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี 
21/12/60 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้และสร้าง
เครือข่าย 
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งท่ี7 มหาวิทยาลัยพะเยา 
30/1/61 

งานวิจัย  

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันศึกษาครั้งที1่0 (ปขมท.) 9/5/2561 

งานวิจัย  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัโตเกยีว
เทค ประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 25-30 มิ.ย.61 

  

2. 
 

นางสิตา 
เทียนหวาน 

เข้าร่วมโครงการเพิม่ประสิทธิภาพงาน
บริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (ปขมท.) ณ โรงแรมดวงตะวัน
เชียงใหม ่วันท่ี 21 ธ.ค. 2560 

งานวิจัย  

เข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้าน
สร้างสรรค์นวตักรรม และการพัฒนางาน
ประจ า ครั้งท่ี 2 ณ รร.อิมพิเรียลแม่ปิง จ.
เชียงใหม่ 26 ก.ค.2560 

งานวิจัย  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

3. 
 

 

น.ส.มลฤด ี
มณีย ์
  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง จ.เชียงใหม่ 3/11/60 

4. 
 

นายประจักร ์
ขัตธ ิ

เข้าร่วมประชุม Thailand Innovation 
Hubs4.0 ณ รอยัล พารากอน ฮอล กทม. 
3/3/2561 

งานวิจัย  

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลยัพะเยา 
วันท่ี 30/1/61 

งานวิจัย  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

5. น.ส.พฤกษา 
พันธ์ปัญญา 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

6. น.ส.พิมพิลา 
จันกันธรรม 

สัมมนาการถ่ายภาพและออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ห้อง 
SC1301 4-30 /5/2561 
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูร
ที่ 4  เทคนิคการใช้ Infographic ส าหรับ
การท างานในยุค 4.0 21/06/61 

  

โครงการสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT TRENDS 2018) ICT1106 
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัพะเยา ห้องประชุมจ ามจุรี 
โรงแรมไอบิส สไตล์เชียงของ 8/03/61 

  

7. 
 

นายศุภชัย 
ผลศุภรักษ์ 
  
  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายดา้นการ
บริหารงานบุคคล ณ โรงแรมกรีนเลค รี
สอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 23 ส.ค.2560 

  

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันศึกษาครั้งที1่0 (ปขมท.) ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุินทร์ วันที่9/5/2561 

งานวิจัย  

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลยัพะเยา 
วันท่ี 30/1/61 

งานวิจัย  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

โครงการเทคนิคการจดัท าและวิธีการเขียน
คู่มือปฏิบัติงาน(Work Manual) ศิลามณีรี
สอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 19/7/2561 

  

8. น.ส.อทิตยา 
ไชยวุฒ ิ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

9. 
 
 

น.ส.สดุารตัน ์
แซ่จ๋าว 
  

โครงการ AUN QA ประสบการณก์าร
ประเมินโดย senior assessor ห้องประชุม
เมืองพะเยา ICT1247 วันท่ี27/3/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

โครงการอบรมการใช้สารสนเทศทางวิชาการ
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ict 1107 
มหาวิทยาลยัพะเยา วันท่ี25/7/2560 

  

เตรียมพร้อมนสิิตไทยในยุคดิจิทลั 
มหาวิทยาลยัพะเยา วันท่ี6/2/2561 
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

โครงการสัมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาดว้ยตัวเอง 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา 
วันท่ี15/2/2561 

  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-30/5/2561 

  

เข้าร่วมจดันิทรรศการเปดิประตูรัว้
มหาวิทยาลยั จ.ล าปาง วันท่ี7/11/60 

  

10. 
 
 

น.ส.พรหมภัสสร 
อะสะนิธิกูร 
  
  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

เข้าร่วมโครงการยกระดับผลการด าเนินงาน
กิจการนิสติ จ.เชียงราย 28/9/60 

  

เข้าร่วมจดันิทรรศการเปดิประตูรัว้
มหาวิทยาลยั จ.ล าปาง 7/11/60 

  

11 นายเวทิน 
เกษรพรม 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

โครงการ AUN QA ประสบการณก์าร
ประเมินโดย senior assessor ห้องประชุม
เมืองพะเยา ICT1247 วันท่ี27/3/2561 

ประกันคณุภาพการศึกษา  

โครงการอบรมการใช้สารสนเทศทางวิชาการ
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ict 1107 
มหาวิทยาลยัพะเยา วันท่ี25/7/2560 

การเรยีนการสอน  

เตรียมพร้อมนสิิตไทยในยุคดิจิทลั 
มหาวิทยาลยัพะเยา วันท่ี6/2/2561 

  

โครงการสัมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาดว้ยตัวเอง 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

สาขาวิชาฟิสิกส ์

1. นายสมพล 
วงษ์สวัสดิ ์

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

3. น.ส.สุพรรษา 
จันทร์สุรยิา 

Thailand Innovation Hubs 4.0 รอยัล 
พารากอน ฮออร์ กทม. 4/4/2561 

งานวิจัย 
 

โครงการการจัดการความรู้หัวข้อ 
วิทยาศาสตร์วิจัยสู่ประเทศไทย 4.0 ห้อง
ประชุมเรือนเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา 
29/3/256 

งานวิจัย  
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

เข้าร่วมงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนดลยี
ระดับนานาชาติ  อิมแพคเมืองทองธานี  
3/3/2561 

  

4. นายยุทธนา   
จรล ี

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย รุ่นที่ 6 
ณ ภูฟ้าวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
6/8/2561 

  

5. นายศักดา 
เขื่อนรอบเขต 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 
SC1301 วันท่ี 4-31พ.ค.2561 

  

สาขาวิชาชีววิทยา 

1. น.ส.ภาวณิ ี
ทองค า 

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017 26 
พ.ค. 60 

งานวิจัย 
 

อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ 
14-15 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน  

2. นายวิวัฒน์ 
ถาริน 

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 201726 
พ.ค. 60  

การเรยีนการสอน และการวิจัย  

โครงการอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 2 
เรื่อง "จรรยาบรรณและเทคนิคการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"30-31 พ.ค. 60 

งานวิจัย และการเรียนการสอน  

อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ
14-15 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน  

3. น.ส.ปวีณา 
โพธิ์ทอง 

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017 26 
พ.ค. 60 

การเรยีนการสอน และงานวิจัย 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 4, 5, 6, 7, 11 และ 12 ก.ค. 59 

  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที ่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 23 
ส.ค. 59 

การเรยีนการสอน  

อบรมการใช้ระบบวัสดคุงคลัง 1 พ.ย. 59 การเรยีนการสอน  
อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ
14-15 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน  
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

  โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินการ
เรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาออนไลน์ 2 เม.ย. 61 

การเรยีนการสอน  

4. น.ส.วราภรณ ์
ใจบาล 

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017 26 
พ.ค. 60 

การเรยีนการสอน และงานวิจัย 
 

อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ 
14-15 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน  

งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตรพ์ื้นบ้าน 
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 2 3-4 เม.ย. 61 

การเรยีนการสอน  

5. น.ส.อรทัย 
หวังสันติธรรม 

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017 26 
พ.ค. 60 

งานวิจัย 
 

อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ 
14-15 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน  

6.  น.ส.มณีนุช 
รันศร ี

โครงการ AUN QA: ประสบการณก์าร
ประเมินโดย Senior Assessor 27 มี.ค. 61 

ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

7. น.ส.ชุติมา 
ใจเพ็ชร 

อบรมการจดัการขยะสารเคมีและขยะ
อันตรายในห้องปฏิบัติการ 29 พ.ย. 60 

การเรยีนการสอน 
 

 น.ส. นฤมล บญุ
เรือง 

อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ 
14-15 ธ.ค. 60 

การเรยีนการสอน  

  งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตรพ์ื้นบ้าน 
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 2 3-4 เม.ย. 61 

การเรยีนการสอน  

  ทัศนศึกษาและศึกษาตัวอย่างพืช ณ สวน
พฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 28 
มิ.ย. 61 

  

8. นายภาณุพงษ ์
ชัยวงค์แสน 

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017 26 
พ.ค. 60 

  

โครงการอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 2 
เรื่อง "จรรยาบรรณและเทคนิคการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" 30-31 พ.ค. 60 

  

อบรมส าหรับคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสตัว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ฯ 
14-15 ธ.ค. 60 

  

สาขาวิชาเคม ี
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

1. น.ส.จิรฏัฐ ์
แก้วปรั่ง 

การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลงิเบื้องต้น 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
10/8/2561 

การเรยีนการสอน 
 

การจัดการสารเคมีในภาคการผลติ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 19/6/2561 

การเรยีนการสอน  

  กฎหมายที่นักวิจัยควรรูเ้มื่อ ท าวิจยัเกี่ยวกับ
พืชและทรัพยากรธรรมชาติ ห้องSC1301 
คณะวิทยาศาสตร์ 9/8/2561 

งานวิจัย  

  “พัฒนานวัตกรรมจากงานวิจยัสู่ทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านสุขภาพและพันธ์ุพชื คณะสห
เวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 9/8/2561 

งานวิจัย  

  อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท างาน ระดับหัวหน้า ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 14/12/2560 

การเรยีนการสอน  

  โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินการ
เรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชา ออนไลน์ ณ ห้อง ICT 1104/1 
อาคารเทคโนโลยี 2/4/2561 

การเรยีนการสอน  

2. น.ส.สุพิชฌาย ์
น้อยค า 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์
ความเสีย่งจากสารเคมี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กรุงเทพ6/3/2561 

การเรยีนการสอน 
 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ า
ห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
กรุงเทพฯ 14/12/2560 

การเรยีนการสอน  

3. น.ส.นัทรีญา 
นุเสน 

โครงการ AUN-QA Council,Expert and 
Assessor โดย รศ.ชวลิต วงษ์เอก ห้อง CE 
07208 ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

4. นายวชิรพันธ ์
จันตระกลู 

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท างานระดบัหัวหน้า งาน ครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่14/12/2560 

การเรยีนการสอน 
 

5. 
 

น.ส.วัลล ี
หน่อแก้ว 
  

การอบรมหลักสตูรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ในการท างาน ระดับหัวหนา้งานหอ้งประชุม
ฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ การเรยีนการสอน 

 



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CUPT QA คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2560        หน้า | 212  

 

ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

6. 
 

นายอภิชาต ิ
อินทร์เป็ง 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน(Professional Writing and 
Speaking Skills) โดย ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี 
Sc 1301 เวลา 10.00 - 12.00 น อาคาร
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 21/5/2561 

  

การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลงิเบื้องต้น 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 10/8/2561 

การเรยีนการสอน  

7. 
 

นายคุณากร 
เงินเย็น 
  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน(Professional Writing and 
Speaking Skills) โดย ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี 
Sc 1301 เวลา 10.00 - 12.00 น อาคาร
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 21/5/2561 

  

การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลงิเบื้องต้น 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 10/8/2561 

การเรยีนการสอน  

8. นายจ านงค ์
เสาวลักษณ์เมฆา 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน(Professional Writing and 
Speaking Skills) โดย ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี 
Sc 1301 เวลา 10.00 - 12.00 น อาคาร
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 21/5/2561 

  

โครงการเตรยีมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมีและก าจัดของ
เสียอันตราย หอประชุมเมืองพะเยา(ICT 
1247) อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.
นัทธี สุรีย์ 22/6/2561 

การเรยีนการสอน  

การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลงิเบื้องต้น 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 10/8/2561 

การเรยีนการสอน  

โครงการเทคนิคการจดัท าและวิธีการเขียน
คู่มือปฏิบัติงาน(Work Manual) ศิลามณีรี
สอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 19/7/2561 

การเรยีนการสอน  

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย รุ่นที่ 6 
ณ ภูฟ้าวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
6/8/2561 

งานวิจยั  
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ล าดับ ช่ือบุคลากร
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

หมายเหต ุ

9. 
 
 

น.ส.อัญชัญ 
กันทะเนตร 
  

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท างานระดบัหัวหน้างานตาม
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการดา้นความปลอดภยั 

การเรยีนการสอน 
 

การใช้งานระบบประเมินการเรยีนการสอน
และประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชาออนไลน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การเรยีนการสอน  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์

1. นายนิรัน 
บุยทันเสน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 
ตามโครงการมหาวิทยาลยัแม่ข่ายด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ 
ภายใต้การสนับสนุนจากส านัก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" 6/10/2560 

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
1. นายสิทธิวิทย์อิ่ม

ปัญญา 
เข้าร่วมอบรม Rumble Rollerฯ ณ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย  

การเรยีนการสอน  

 
 
 
 
 


