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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   8 

 

  



 

 
สารบัญ(ต่อ) 

 

      

                     หน้า 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    8 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่น    8 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

Doctor of Philosophy Program in Applied Sciences 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวทิยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร      :     0881 

 ภาษาไทย         :     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

 ภาษาอังกฤษ      :     Doctor of Philosophy Program in Applied Sciences 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

ชื่อย่อ (ไทย)     :     ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Doctor of Philosophy (Applied Sciences) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     Ph.D. (Applied Sciences) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร  แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 (3) หนว่ยกิต 

หลักสูตร  แบบ 2.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 72 (4) หนว่ยกิต 

  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

   5.1.1 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 3 ปี 

  5.1.2 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.2      5 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    

ไม่ม ี

 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที.่...45/2560.....วันที่...24...เดือน....มีนาคม....พ.ศ....2560..... 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ ....6/2560....วันที.่..20....เดือน....เมษายน....พ.ศ. .....2560......   

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ .....121 (5/2560).....วันที่....3….เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2560….  

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......4/2560.......   

  วันที่ .....4........เดือน........มิถุนายน.........พ.ศ. ......2560..............   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  บุคลากรทางการศึกษา 

 8.2  นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 

 8.3  นักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 8.4  ผูป้ระกอบการ 



 

9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 5-5099-900XX-XX-X รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant molecular biology 

Tropical molecular biology 

ชวีวทิยาทางทะเล 

สัตววทิยา 

Gent University, Belgium 

Vrije University, Belgium  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2536 

2531 

2523 

2517 

2 นายสาโรจน์   จีนประชา 3-9207-001XX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย์ 

เคมีอินทรีย์ 

เคม ี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 

2547 

2545 

3 นายอนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ 3-6602-000XX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2548 

2545 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

          

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบผสม โดยที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักใน

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศของไทย โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วน 39.2% ของจีดีพี ภาค

เกษตรกรรมเป็นสัดส่วน 8.4% ของจีดีพี ภาคการขนส่งและการค้าเป็นสัดส่วน 13.4% ของจีดีพี ภาค

การสื่อสารเป็นสัดส่วน 9.8% ของจีดพีี ภาคก่อสรา้งและเหมืองแรเ่ป็นสัดส่วน 4.3% ของจีดพีี และภาค

อื่น (ซึ่งรวมภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและร้านอาหาร) เป็นสัดส่วน 24.9% ของจีดีพี ในปี พ.ศ. 

2559 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จากเดิม 2% และในปี 

พ.ศ. 2560 นี้ ทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 60 จะเติบโตราว 3.0-4.0% จากในปี 59 มีสาเหตุ

เนื่องมาจาก 1) แนวโน้มการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีขึ้น 2) แนวโน้มการฟื้นตัวและการ

ขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาค

ครัวเรือน 3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และ 4) แรงขับเคลื่อนจากภาคการ

ท่องเที่ยวมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี 

  ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจและการค้าของไทยในระยะที่ผ่านมามีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ แต่

เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ประเทศคู่ค้าได้

มีการน ามาตรการใหม่ๆ มาเป็นข้ออา้งในการกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยใช้เหตุผลทางด้านสุขอนามัย 

มาตรฐานสินค้า หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงท าให้การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น 

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก 

โดยเข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐกิจการค้าที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันและผลักดันให้มีการพัฒนาอาเซียน

เป็นเขตการค้าเสรีแล้ว  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาสินค้าส่งออกของไทยให้มีศักยภาพในการ

แข่งขันมากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่ง

ตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก รวมทั้งจะต้องแสวงหาลู่ทางที่จะขยายการลงทุนของไทยไปในภูมิภาค

ต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งในลักษณะของการลงทุนโดยตรงและการร่วมทุน เพื่อเป็นช่องทางให้สินค้าออกของ

ไทยกระจายไปสู่ตลาดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

  จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริม

และเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยกตัวอย่างเชน่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีใจความส าคัญบางตอน กล่าวว่า “การ
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ยกระดับประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้

สูง (High Income Country) นั้น จะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค ์ซึ่งจะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

การสรา้งคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ

บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ความ

พยายามในการก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ 

  ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน

การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ

ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้

ก้าวสูเ่ป้าหมายดังกล่าว  

  จุดเริ่มต้นส าคัญที่ภาครัฐได้จุดประกายและท าใหเ้กิคความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม 

ได้แก่ การพัฒนากลุ่มวสิาหกิจเริ่มต้น หรอื Startup ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุน่ใหม่ที่มคีวามคิดสรา้งสรรค์ในการ

ด าเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจ  นอกจากนี้ภาครัฐยังมี

นโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน โดยมีหลายภาคส่วนให้ความ

ร่วมมือ  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในด้าน

ต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของชาติที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ สู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จงึเป็นสิ่งที่ตอบสนองกับการพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันและอนาคต 

  

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยได้

เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลาย

ศูนย์กลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ  

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา

ประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้น ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กล่าวถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ
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ส าหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งก าลังมีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน 

และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้วางแผนผลติดุษฎีบัณฑติด้วยการพิจารณาจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนา

ดุษฎีบัณฑิตผ่านกระบวนการวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับสากล น าไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึง

การแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

มีความรับผดิชอบต่อสังคม สามารถด ารงชีวติได้อย่างเป็นสุขในสังคมและมีคุณภาพชีวติที่ดี  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

1) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนที่มี

ความรูค้วามเช่ียวชาญ และทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย 

โดยการประยุกต์องค์ความรูท้างวิทยาศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม 

2) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก 

เน้นการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการ

วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับ

ระดับสากล 

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง

ต่อพันธะกิจของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : 

HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรได้มีเป้าหมายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความ

ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นบุคคลากรที่จะช่วยพัฒนาประเทศ 
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 12.2.2 ด้านการวิจัย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้น 

การวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อน เช่น การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อ 

การพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักวิจัยให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ระดับสากลและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานควบคู่ไป

กับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 12.2.3 ด้านการวิชาการ 

   ในการพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาเอกอย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องพัฒนาศักยภาพ

และความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาใน

อนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึน้ ดังนัน้ จงึตอ้งสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่ง

จะต้องปรับปรุงรูปแบบ เนือ้หาสาระ และวิธีการสอน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้เท่าทันการ

พัฒนาของประเทศ 

 12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองตอ่

พันธะกิจของสถาบันอย่างชัดเจน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขา

ต่าง ๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห ์วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรูใ้หม่ระดับสากลน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 

รวมถึงการแก้ปัญหาใหก้ับชุมชน สังคม และประเทศชาติสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” ที่ส่งเสริมให้ทั้งบุคลากร

และนิสติ ได้ใชค้วามรู ้และสตปิัญญาเข้าไปแก้ปัญหาหรอืส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งด้านการวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

การเลือกเรียนกระบวนวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่น ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย

ผา่นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

ไม่มี 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 

13.4 การบรหิารจัดการ   

13.4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาหรือ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่นๆ ในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาของวิชา การจัด

ตารางการเรียนและการวัดผล ประเมินผล การจัดกลุ่มนิสิตลงเรียนรายวิชา

ตามระดับความรูพ้ืน้ฐาน 

13.3.2  จัดการให้มีการใช้ปัจจัยและทรัพยากรร่วมกัน โดยประสานงานกับคณะหรือ

หลักสูตรต่างๆ ในการจัดการเรยีนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   บูรณาการความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การประยุกต์และสร้างนวัตกรรม 

น าไปใช้ประโยชน์ และสร้างองค์ความรูใ้หมร่ะดับสากล 

  

1.2 ความส าคัญ  

   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบาย 

“ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ของรัฐบาล มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

(value-based economy) เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ลดความ

เหลื่อมล้ า และความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยการสร้างความมั่งคั่งเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วัฒนธรรม และความคิดสรา้งสรรค ์เพื่อสร้างสนิค้าที่เป็น “นวัตกรรม” ไม่ใช่สนิค้าโภคภัณฑ์

แบบเดิมๆ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะไปถึงจุดที่คาดหวังได้ จะต้องมีกลไกการพัฒนาควบคู่ 

ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีด

ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วม

ทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะ

เกิดขึ้นได้ จะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพรอ้มด้วยองค์ความรู้และทักษะขั้นสูง มีการบูรณา

การองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานของการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และองค์ความรู้จากศาสตร์อื่นๆ ควบคู่ ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีความ

หลากหลายและมีผลกระทบที่แท้จริงในด้านต่างๆ เชน่ เกษตรกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 

การแพทย์ กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และอื่นๆ เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการ

ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งผลกระทบจากการ

เปิดหลักสูตรนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถึง

พร้อมต่อการพัฒนาประเทศ และงานวิจัย นวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้จนสามารถ

แก้ไขปัญหาของชุมชนและประเทศชาติได้ 

  นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ใช้ข้อมูลจาก

ความส าคัญดังกล่าวร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานจากภาครัฐ เอกชน 

และผู้ประกอบอาชีพอิสระ สังเคราะห์เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome; ELO) 

ของบัณฑิตดังนี ้ 

1) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และใช้

ประโยชน์ 
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2) มีทักษะการคิด วิเคราะห ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล  

3) มีจรรยาบรรณนักวิจัย 

4) มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑติที่มคีุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีทักษะในการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์

สาขาต่างๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ปัญหาของชุมชน

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.3.2 มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอ่สังคม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่  สกอ. 

ก าหนดและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 ประเมินหลักสูตรทุกปี 

 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 

เล่มหลักสูตร  (มคอ .  2) 

ฉบับปรับปรุง 

2 .พัฒนาระบบและกลไกในการ

จัดการเรยีนการสอน และการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 จัดการความรู้ (KM) เพื่อให้

อ าจารย์ และนิ สิ ต เ ข้ า ใ จ

ตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร 

ราย งานผลการจั ดการ

ค ว า ม รู้  อ ย่ า ง น้ อ ย ปี

การศกึษาละ 1 ครั้ง 

 

 

 

2.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เช่ียวชาญมาบรรยายและให้

แนวคิดเกี่ยวกับการท าวิจัย

เชิงบูรณาการและการวิจัย

ประยุกต์ให้กับอาจารย์และ

นิสติ 

รายงานสรุปผลกิจกรรม

การบรรยายเกี่ยวกับการท า

วิจัยเชิงบูรณาการ อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2.3 บรรยายและให้แนวคิดโดย

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการท า

วิจัยเชิงบูรณาการและการ

วิจัยประยุกต์ให้กับอาจารย์

และนิสติ 

รายงานสรุปผลกิจกรรม

การบรรยายเกี่ยวกับการท า

วิจัยเชิงบูรณาการ อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

 

2.4 มีกิจกรรมและสถานที่เพื่อ

ส่งเสริมให้นิสิตแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเชิงวิชาการ

ระหว่างกัน เช่น รายวิชา

สัมมนา รายวิชาการคิดเชิง

วิพากษ์  และการประชุม

วิชาการ เป็นต้น 

1) สรุปผลแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

2.5 สนับสนุนนิสติให้ไปน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการ 

การน าเสนอผลงานวิจัยของ

นิสิต ในการประชุมวิชาการ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง (ตลอด

หลักสูตร) 

2.6 มีระบบและกลไกส่งเสริม

การขอทุนวิจัยจากแหล่ง

เ งิ น ทุ น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนทุนวิจัย 

2.7 มี ร ะ บบ แล ะก ล ไ ก ก า ร

พัฒนาอาจารย์และนักวิจัย

รุ่นใหม่โดยใช้นักวิจัยพี่เลี้ยง

เ พื่ อ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ

กลั่นกรองงานวิจัย 

ระบบและกลไก รวมทั้ ง

แนวทางการด าเนินการของ

หลักสูตร 

2.8 มีกลไกการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์

และนิสติ 

จ านวนผลงานวิ ชาการ /

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

2.9 มีกลไกการพัฒนางานวิจัย

สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนผลงานวิจั ยที่ ถู ก

น าไปใช้ประโยชน์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 วุฒกิารศกึษา 

ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรอืเทียบเทา่ 

ปริญญาเอก แบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี                       

ผลการเรียนดีมาก 

และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดหรอืตามระเบียบ 

ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1) นิสิตที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ได้

ก าหนดไว้ เชน่ คุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ เป็นต้น 

2) นิสติมีความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

1) นิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์หลักสูตรฯ และมีความประสงค์เข้าศึกษา ต้องให้มีการ

เสนอเหตุผลหรือเสนอโครงการวิจัยหรือประสบการณ์การท างานหรืออื่น ๆ ตาม

ความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) นิสิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการ

พัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

  แบบ 2.1  

 จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

 ชัน้ปีท่ี 1 5 5 5   5 5 

 ชัน้ปีท่ี 2  5 5 5 5 

 ชัน้ปีท่ี 3   5 5 5 

 รวม 5 10 15 15 15 

 คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   5 5 5 

 

  แบบ 2.2  
 

 จ านวนนิสิต 
 จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

 ชัน้ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 5 

 ชัน้ปีท่ี 2  5 5 5 5 5 

 ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 

ชัน้ปีท่ี 5 

  5 5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 รวม 5 10 15 20 25 30 

 คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา     5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้ง

ประจ า 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

 

50,000 

500,000 

500,000 

50,000 

 

150,000 

625,000 

500,000 

50,000 

 

150,000 

625,000 

500,000 

50,000 

 

250,000 

750,000 

500,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

1,000,000 

 

1,00,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 3,100,000 3,100,000 3,325,000 3,325,000 3,550,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

3.1.1.1 แบบ 2.1 จ านวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 (3) หนว่ยกิต 

3.1.1.2 แบบ 2.2 จ านวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72 (4) หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 1. งานรายวิชา 12 24 12 24 

    หมวดวิชาเฉพาะ   12 24 

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ   6 6 

     1.2 กลุ่มวชิาเลอืก   6 18 

 2. วิทยานพินธ ์ 36 48  36 48 

 3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ   (3) (4) 

 รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48  72  48(3)  72(4)  

          

 หมายเหต ุ   ส าหรับนสิิตระดบับัณฑิตศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559   
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แบบ 2.1 

     1) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หนว่ยกิต 

      (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวน  6 หนว่ยกิต 
 

259811 เครื่องมือวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 3(2-2-5) 

 Instrument Analysis in Applied Science  

259812 สถิตขิั้นสูงส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Advanced Statistics for Science and Technology Research   
 

 

 

 

 

      (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
 

259821 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Applied Science  

259822 การคิดเชงิวิพากษ์ 3(2-2-5) 

 Critical Thinking    

XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 

 Major elective  

XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 
 Major elective  

 

 *กระบวนวิชาที่เปิดสอนภายใน/นอกสถาบัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเห็นชอบ  

 2) วทิยานพินธ์ จ านวน   36 หนว่ยกิต 

 

259892 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

   โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

   3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    จ านวน 3  หนว่ยกิต 

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  
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259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III  

259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar IV  

    4) กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

     (ก) นิสิตจะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา

หรอืหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ 

     (ข) นิสติจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศกึษา จนส าเร็จการศึกษา 

     (ค) นิสิตต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตรทุกภาค

การศกึษา  
 

3.1.3.1 แบบ 2.2 

     1) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  24 หนว่ยกิต 

      (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวน  6 หนว่ยกิต 
 

259811 เครื่องมือวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 3(2-2-5) 

 Instrument Analysis in Applied Science  

259812 สถิตขิั้นสูงส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Advanced Statistics for Science and Technology Research   
 

      (ข) วิชาเอกเลือก จ านวน 18 หนว่ยกิต 
  

259721 กระบวนการผลติวัสดุขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Materials Processing  

259722 เทคโนโลยีนาโนประยุกต์   3(2-2-5) 

 Applied Nanotechnology  

259723 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงค านวณ 3(2-2-5) 

 Computational Biological Science  

259724 อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Electronics of Scientific Instruments   

259725 การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง 3(2-2-5) 

 High Performance Scientific Computing  
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259726 ชีววิศวกรรมล าไอออน 3(2-2-5) 

 Ion Beam Bioengineering  

259727  การสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematical Modeling  

259728 สารประกอบทางธรรมชาติส าหรับการประยุกต์ทางการแพทย์  3(2-2-5) 

 Natural Compounds for Medicinal Application  

259821 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Applied Science  

259822 การคิดเชงิวิพากษ์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

 Critical Thinking and Innovation  

XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 

 Major elective  

XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 
 Major elective  

*กระบวนวิชาที่เปิดสอนภายใน/นอกสถาบัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเห็นชอบ  

 

   2) วทิยานพินธ์ จ านวน 48 หนว่ยกิต 

259891 วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

   โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

   3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    จ านวน 4  หนว่ยกิต 

259801 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III  

259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 
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 Seminar IV  

    4) กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

     (ก) นิสิตจะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา

หรอืหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ 

     (ข) นิสติจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศกึษา จนส าเร็จการศึกษา 

     (ค) นิสิตต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตรทุกภาค

การศกึษา  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

259811 เครื่องมือวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 3(2-2-5) 

 Instrument Analysis in Applied Science  

259812 สถิตขิั้นสูงส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Advanced Statistics for Science and Technology Research   

 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II (ไม่นับหน่วยกิต) 

   

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III (ไม่นับหน่วยกิต) 

259892 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

 

 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar IV (ไม่นับหน่วยกิต) 

259892 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

259892 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

259892 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2.2 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

259811 เครื่องมือวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 3(2-2-5) 

 Instrument Analysis in Applied Science  

259812 สถิตขิั้นสูงส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Advanced Statistics for Science and Technology Research   

 

 รวม    6 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 Major Elective  

259801 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

 รวม 6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II (ไม่นับหน่วยกิต) 

259891 วิทยานิพนธ์ 3 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

 

 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III (ไม่นับหน่วยกิต) 

259891 วิทยานิพนธ์ 3 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

 

 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar IV (ไม่นับหน่วยกิต) 

259891 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

259891 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

 

 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

259891 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

 

 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

259891 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

 

 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  5 

ภาคการศึกษาต้น 

259891 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

259891 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

259721 กระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Materials Processing  

 พื้นฐานกระบวนการผลิตวัสดุ กระบวนการแบบผง การตกตะกอนร่วม โซลเจล ไฮโดร

เทอร์มอล การสังเคราะห์ฟิล์มบาง กระบวนการพ่นเคลือบพลาสม่า การปลูกผลึก ไอ-ของเหลว-

ของแข็ง การเคลือบผิวด้วยไอเคมีการเคลือบผิวด้วยไอเชิงฟิสิกส์การเคลือบด้วยช้ันอะตอม นาโนลิ

โทกราฟี 

 Common materials processing, powder processing, co- precipitation, sol- gel, 

hydrothermal, thin film synthesis, plasma spraying process, vapor- liquid- solid growth, chemical 

vapor deposition, physical vapor deposition, atomic layer deposition, and nanolithography 

 

259722 เทคโนโลยีนาโนประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Applied Nanotechnology 

 หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน การออกแบบเทคโนโลยีนาโน 

วัสดุและระบบสนับสนุน การตรวจสอบศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน 

Principles and applications of nanotechnology, nanotechnology design, materials and 

support systems, and examining the potential of applying nanotechnology. 

 

259723 วิทยาศาสตร์ชวีภาพเชิงค านวณ 3(2-2-5) 

 Computational Biological Science  

 วิธีเชิงค านวณตั้งแต่ระดับโมเลกุลถึงเซลล์ การจ าลองแบบระดับอนุภาค การจ าลอง

แบบเชงิโมเลกุล การจ าลองแบบการเคลื่อนแบบสุ่ม และ เซลลูลารอ์อโตมาตา 

 Computational methods from molecular to cellular level, individual-based simulations, 

molecular dynamics simulation, random walk simulation, cellular automata 

 

259724 อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Electronics of Scientific Instruments  

อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การจัดการสัญญาณ

จากแทรนส์ดิวเซอร์และอุปกรณ์รับรู้ การบันทึกสัญญาณ การควบคุมเครื่องมือโดยวิธีทางไฟฟ้า 

ตัวอย่างการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือ ทาง

วิทยาศาสตร์ การสรา้งเครื่องมอือย่างง่ายบางชนิด 
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Electronic devices for scientific instruments, signal processing from transducers and 

chemical sensors, data recording, control of instruments by electrical methods, examples of 

applications of electronics in scientific instrument, practice on electronics of scientific instruments, 

fabricating of some simple instruments. 
 

259725 การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง 3(2-2-5) 

 High Performance Scientific Computing  

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย อัลกอริธึมแบบขนาน การ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมแบบใช้หน่วยความจ าร่วมด้วย OpenMP การเขียนโปรแกรม

แบบขนานด้วย MPI ซอฟต์แวรก์ารค านวณสมรรถนะสูง การประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ 

 Parallel and distributed computer architectures, Parallel algorithms, performance 

analyses, shared memory programming with OpenMP, parallel programming with MPI, high 

performance computing software, applications in scientific research 
 

259726 ชีววศิวกรรมล าไอออน 3(2-2-5) 

 Ion Beam Bioengineering  

 ภาพรวมของเทคนิคล าไอออน หลักการเบื้องต้นของล าไอออน หลักการของเครื่องมือ

สร้างล าไอออน กลไกของล าไอออนต่อผิวเซลล์ กลไกของล าไอออนภายในเซลล์ การชักน าการกลาย

พันธุ์ด้วยล าไอออน การชักน าการส่งถ่ายยีนด้วยล าไอออน การประยุกต์ใช้เทคนิคล าไอออนในงานด้าน

ชีววิทยาและเทคโนโลยีชวีภาพ 

 Overview of ion beam technology, principle of ion beam, principle of ion beam 

facilities, mechanism of ion beam on cell surface, mechanism of ion beam inside cell, ion beam induce 

mutation, ion beam induce gene transfer, application of ion beam technology in biology and 

biotechnology 
 

259727 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematical Modeling 

 ข้อมูลและฟังก์ ช่ัน อัตราการเปลี่ยนแปลงและฟังก์ ช่ันเชิงเส้น แนวคิดเกี่ยวกับ

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์กับสาขาต่างๆ แบบจ าลองเชิงกราฟ 

กระบวนการจ าลอง การจ าลองโดยใช้ขอ้มูล การปรับแบบจ าลอง แบบจ าลองที่ใช้สมการเชงิอนุพันธ์ 

 Information and functions, rate of change and linear function, concepts about 

mathematical models, mathematic applications to various fields, graphical model, simulation process, 

data modeling, model modification, and modeling using differential equations. 
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259728 สารประกอบทางธรรมชาติส าหรับการประยุกต์ทางการแพทย์ 3(2-2-5) 

 Natural Compounds for Medicinal Application 

 หลักเกณฑ์การจ าแนกคุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการ

สังเคราะห์ทางชีวเคมี  การแยกการท าให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์โครงสร้าง การพัฒนายารักษาโรค

และความสัมพันธ์ระหวา่งโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ การน าผลติภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 

 Chemical properties classification of compounds from nature, biosynthesis pathways 

of biomolecules, isolation, purification and structural elucidation, drug development, structure/activity 

relationships, natural compounds utilization 

 
259801  สัมมนา 1 1 (0-2-1) 

 Seminar I (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย การน าเสนอรายงาน

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

  Research study, analytical thinking in research articles or papers, presentation 

practice in applied science 

 

259802 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 

  Seminar II (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การน าเสนอรายงานและการอภิปรายผลงานวิจัยทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ที่สนใจและสอดคล้องกับการศกึษาวิจัย 

  Report presentation and discussion in the interesting articles in applied science 

correspond with the research 

 

259803  สัมมนา 3 1 (0-2-1) 

  Seminar III (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การน าเสนอรายงาน การอภิปรายและการวิพากษ์ประเด็นงานวิจัยที่สนใจทางด้าน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

  Report presentation, discussion and criticizing in a focused research topic in applied 

science relate to the dissertation 
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259804  สัมมนา 4 1 (0-2-1) 

  Seminar IV (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การน าเสนอรายงาน การอภิปราย การวิพากษ์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็น

งานวิจัยที่สนใจทางดา้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

  Report presentation, discussion, criticizing and comparison analysis in a focused 

research topic in applied science relate to the dissertation 

 

259811 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5) 

    Instrument Analysis in Applied Science  

     เครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่ เทคนิคการวิเคราะหเ์ชิงแสง เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความ

ร้อน เทคนิคการวิเคราะหเ์ชงิไฟฟ้าและแมเ่หล็ก เทคนิคการวิเคราะหเ์ชงิกล  

 Modern instrumental analysis, optical analysis technique, thermal analysis technique, 

electrical and magnetic analysis technique, mechanical analysis technique 

 

259812   สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

 Advanced Statistics for Science and Technology Research  

 หลักการและแนวคิดการใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติขั้นสูง

ส าหรับการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การถดถอยแบบโลจิสติก  การ

วิเคราะหเ์ส้นทาง การวิเคราะห์จ าแนกประเภท  การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะหป์ัจจัย และการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหท์างสถิติ 

  Principles and concepts related to statistical applications in science and technology 

research, advanced statistics such as multivariate analysis of variance: MANOVA, logistic regression 

analysis, path analysis, discriminant analysis, cluster analysis and factor analysis, application of 

computer programs in statistical analysis. 

 

259821 หัวข้อคัดสรรทางวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Applied Science  

 การก าหนดประเด็นหรือกรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ และการอภิปรายสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยหรือการ

แก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อน 

 Selecting current topic or case study in applied science, studying, collecting data, analyzing 

and synthesizing, presenting, and discussing of topics related to research topics or complex problems. 
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259822 การคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

 Critical Thinking and Innovation  

  หลักการและกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล 

การคิดและตัดสินใจ การตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ การแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

  Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, 

reasoning, thinking and decision,  responding to criticism with responsiveness, problem- solving by 

innovation and scientific method 

 

259891   วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

    Dissertation 

    การเชื่อมโยงองค์ความรูท้างวิทยาศาสตร ์สาขาต่างๆ การวิเคราะห ์และการสังเคราะห์

องค์ความรูใ้หม่ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

    Combinations of different disciplines of science, analysis, building up of new 

knowledge and research methodology 

 

259892   วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

    Dissertation 

    การแสวงหาความรู้ในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับงานวิจัยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ และกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ 

    Seeking knowledge related to research topics, combinations of different disciplines of 

science, analysis, building up of new knowledge and research methodology 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  259 หมายถึง   สาขาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง  ระดับบัณฑติศกึษา 

  7 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 

  8 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  0  หมายถึง วิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 

  1 หมายถึง วิชาเอกบังคับ 

  2 หมายถึง วิชาเอกเลือก 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

 

  



 

   

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป ี

1 นายภพเก้า พุทธรักษ์ 36406001XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2542 

2536 

2532 

2 นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย* 36602000XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant molecular biology 

Tropical molecular biology 

ชีววิทยาทางทะเล

สัตววิทยา 

Gent University, Belgium 

Vrije University, Belgium 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2536 

2531 

2523 

2517 

3 นางสาวจตุพร ตัง้จติรวิทยากูล 35701004XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

สัตววิทยา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

2542 

4 นางสาวนุจริา ทาตัน 36701009XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป ี

5 นางสาวเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 56201001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2544 

6 นายปิยชนน ์เกษสุวรรณ
  

 

35009006XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2543 

7 นางสาวพลินจรีย์ รังสยาธร 36099009XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2545 

2539 

8 นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ 

  

58303000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีประยุกต์ 

เคมีประยุกต์ 

เคมี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 

2550 

2546 

9 นายไวพจน์  งามสอาด   
 
  

55309900XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

2546 

10 นายสาโรจน์   จนีประชา* 39207001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย ์

เคมีอินทรีย ์

เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 

2547 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป ี

11 นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 33099006XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีการผลติสัตว์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2552 

2544 

2541 

12 นายอนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ* 36602000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2548 

2545 

13 นายนิยม โฮ่งสิทธิ์ 35103000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส์                    

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2548 

2546 
 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายเกตุ กรุดพันธ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.บ. 

Chemistry 

เคมี 

Liverpool John Moores University, U K 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2525 

2517 

2 นายถิรพัฒน ์วลิัยทอง ศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.Sc.  

B.Sc. 

Medium Energy Nuclear Physics 

Applied Nuclear Physics 

Physics 

Kent State University , USA 

University of Aston in Birmingham  , UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2522 

2514 

2512 

4 นายปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

B.Eng. 

Civil Engineering 

Civil Engineering 

Civil Engineering 

University of New South Wales , Australia 

University of New South Wales , Australia 

University of Tasmania , Australia 

2523 

2520 

2517 

5 นายสันติ แมน้ศริิ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Materials Science 

Materials Sciecnce 

ฟิสิกส์ 

The University of Oxford , UK 

University of Leed , UK 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2544 

2540 

2537 

6 นายสุเทพ สวนใต้ ศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2536 

2528 

2526 

7 นายรัตติกร ยิม้นริัญ รอง

ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Material Science and Engineering 

Physics 

ฟิสิกส์ 

The Pennsylvania State University , USA 

University of Tennessee, USA, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น 

2544 

2538 

2534 

36 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

         แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

        ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี เพียงพอต่อการท างานวิจัยเชิง

ประยุกต์ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิจัยขั้นสูง สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้

ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ควบคู่กับการเทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก

ศาสตร์อื่น เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับสากลน าไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการ

แก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนีผู้้เข้า

ศกึษายังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีตอ่สังคม 

           

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

5.2.1 องค์ความรู้ใหม่ระดับสากลด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานขอ้มูล ISI หรอื Scopus 

5.2.2 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

 สามารถท างานวิจัยและค้นคว้าอิสระได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนวิชา

วิทยานิพนธ์เป็นต้นไป 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 36 (3) หนว่ยกิต 

แบบ 2.2  48 (4) หนว่ยกิต 

 

 5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ จะมีแนวทางการท าวิจัย

ตามหัวข้อวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ หัวข้อวิจัยตาม

ความสนใจของนิสิต ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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เรียบร้อยแล้ว โดยนิสิตจะต้องศึกษาคนคว้าและวิจัย ภายใต้ค าแนะน าจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.2 นิสติทีผ่า่นการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว จะมีสทิธิเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

5.5.3 นิสิตจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา (oral presentation) ต่อ

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งด าเนินการแต่งตั้งโดยคณะ

วิทยาศาสตร์  

5.5.4 โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

5.5.5 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบให้สอบได้จาก

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตาม

ข้อบังคับการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

5.5.6 เมื่อนิสิตสอบปกป้องวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจัดท าเป็นรูปเล่มที่

สมบูรณ์ ตามข้อก าหนดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย

พะเยา  
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเมินผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามแบบรายงานผลของหลักสูตร

ทุกภาคการศึกษา  

5.6.2 ประเมินผลการน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหรือ 

การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5.6.3 ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้

ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

5.6.4 ประเมินผลจากความส าเร็จของงานวิจัยจากรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง ส่งเสริมให้นิสิตเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

สาขาต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ผ่านการท า

วิจัยสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 

(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

สนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

สนับสนุนให้นสิิตตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติ 

( 4)  มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น วิ ช า ชี พ แ ล ะ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ส่งเสริมให้นิสิตกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลสว่นบุคคล  

ฝกึใหน้ิสติมจีรรยาบรรณนักวิจัย 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

    (1) ส่งเสริมให้นิสิตกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่น เคารพในสิทธิทางปัญญา

และข้อมูลส่วนบุคคล ในรายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ 

    (2) ส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 

    (3) ส่งเสริมการใช้กระบวนการวินิจฉัยปัญหาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินผลรายวิชา 

(2) ประเมินผลจากเล่มวทิยานพินธ์ 

(3) ประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.2 ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา           ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1) พัฒนานิสิตผ่านรายวิชา การท าวิทยานิพนธ์การอภิปรายทางวิชาการ และการ

สัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และให้ได้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี

ที่ส าคัญ 

(2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ในการท า

วิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

(3) ส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในการวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

. 

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 (1) ประเมินผลรายวิชา 

 (2) ประเมินผลจากเล่มวทิยานพินธ์ 

 

2.3   ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพือ่พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

    (3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนนิการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) ให้นิสิตคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยผ่าน

รายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ 

  (2) ให้นิสติสืบค้น ศกึษา วเิคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาเพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดย

ผา่นรายวิชา และการท าวิทยานพินธ์ 

  (3) พัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย ผา่นการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) ประเมินผลรายวิชา 

 (2) ประเมินผลจากเล่มวทิยานพินธ์ 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

    (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สนับสนุนให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบ โดยผ่านการท าวิทยานพินธ์ 

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(2) ประเมินผลจากเล่มวทิยานพินธ์ 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้นิสิตใช้ความรู้และทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ

สถิตเิพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์ขอ้มูลที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(2) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ 

การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม เช่น ในรายวิชาต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ การ

ตีพมิพ์ผลงานวิจัย และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น 

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลรายวิชา 

(2) ประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

2.6. สุนทรยีภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ส่งเสริมให้นสิิตท ากิจกรรมกับพืน้ที่ ท าให้นสิิตมโีอกาสได้เรียนรูซ้ึมซับคุณค่าของ

ศลิปะดนตรีวัฒนธรรมรวมถึงบริบทของพื้นที่และชีวติความเป็นอยู่ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ประเมินผลจากรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตร 

 

    2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนให้นสิิตได้มโีอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ 

การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา รายวิชาสัมมนา การสอบวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน

ในงานประชุมวิชาการ และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศกึษา เป็นต้น 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินผลการน าเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

(2) ประเมินผลรายวิชา 

(3) ประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) ประเมินผลจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

   

 

  

 

    

  



 

   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

วทิยานิพนธ ์  

259891 วิทยานิพนธ ์                     

259892 วิทยานิพนธ ์                     

รายวชิาเอกบังคับ                     

259811 เคร่ืองมือวเิคราะห์

ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
                    

259812 สถิตขิั้นสูงส าหรับการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

รายวชิาเอกเลือก                     
259721 กระบวนการผลิตวัสดุ

ขั้นสูง 
                    

259722 เทคโนโลยนีาโน

ประยุกต์ 
                    

259723 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ

เชิงค านวณ 
                    

259724 อเิล็กทรอนิกสข์อง

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 
                    

259725 การค านวณเชงิ

วิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง 
                    

259726 ชีววศิวกรรมล า

ไอออน 
                    

259727 การสรา้งแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ 
                    

259728 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ส าหรับการแพทย ์
                    

259821 หัวข้อคัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
                    

259822 การคิดวิเคราะห์และ

นวัตกรรม 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

259801 สมัมนา 1                     

259802 สัมมนา 2                     

259803 สัมมนา 3                     

259803 สัมมนา 4                     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติอย่างนอ้ย 3 คน 

  2.1.2 มีคณะกรรมการร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากดุษฎีบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและจากผู้ใช้ดุษฎบีัณฑติ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประการศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

       ปริญญาเอก แบบ 2 

       ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี

สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ                   

ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ                      

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  จัดการสัมมนา ให้อาจารย์ใหม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าในหลักสูตร โดยมุ่งเน้น

ในท าวิจัยแบบบูรณาการเป็นส าคัญ 

1.3 ก าหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ใหม่ ได้

เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ  

1.4  อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากหลักสูตรเพื่อใหท้ราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) ด้านการเรียนการสอน 

การวัด/ประเมินผล 

2.1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารว่มประชุม/ฝกึอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการสอนหรอืต ารา 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มคีวามรว่มมอืในการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารที่มีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ

2.2.4 ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร โดยมีหนา้ที่เสนอหลักสูตรใหม ่ หลักสูตรปรับปรุง หรอื

เสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑติ 

    หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 

2.1 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลจากผูใ้ช้บัณฑิต 

2.2 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตพร้อมก าหนดบทบาทและ

หนา้ที่อย่างชัดเจน 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญใน

สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรก าหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

         มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผูส้อนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเยี่ยมสอน 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ 

ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ  50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผูร้ับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

5.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณด าเนินการหลักสูตร จากการจัดสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายได้

ของคณะวิทยาศาสตร ์

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 หอ้งเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ 

6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งซื้อหนังสือ

ต ารา และวารสารทุกปี ท าให้นสิิตสามารถค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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6.2.3 หอ้งท างาน และหอ้งปฏิบัติการเพื่อท าวิจัยส าหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิต 

6.2.4 แหล่งบริการอินเทอร์เน็ตตามคณะและอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต

สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันวางแผนและประเมินความจ าเป็นในการจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและ

การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ครุภัณฑ์วิจัย 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นิสิต 

พนักงานสายสนับสนุน และผูบ้ริหาร เป็นประจ าทุกปี  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน     การ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5 .  จัดท ารายงานผลการด า เนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ .4 (ถ้ามี )               

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ 

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ /หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า               

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอกลยุทธ์และแผนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.1.2 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 5 

ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.4 จัดระบบการประเมินผลประจ าภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

ร่วมกันสรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและวางแผนปรับปรุง/พัฒนา

แผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมมีกระบวนการ ได้แก่ การประเมนิโดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา และการประเมินจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอ

ต่อคณะ เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนา

หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิม่เติม 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรียน 

  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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มณฑล สงวนเสริมศรี นิภาพร พิมเสน พีรวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ และภพเก้า พุทธรักษ์. (2557). ผลรว่มของ 

NAA กับ TDZ ต่อการชักน าใหเ้กิดแคลลัสในมะรุม. วารสารนเรศวรพะเยา. ฉบับที่ 3 (7): 

242 – 251. 

Ruttaporn Chundet, Warut U- kong, Panarin Preechawattanakon and Phopgao Buddharak. 

(2014). Agrobacterium – Mediated Genetic Transformation of Hevea brasilliensis. The 

25th Biennial Conference of the Asian Association of Biology Education, 13-16 October, 

crystal crown hotel, Petaling, Selangor, Malasia.  

Ruttaporn Chundet, Warut U- kong and Phopgao Buddharak.  ( 2014) .  Transformation of 

dihydroflavonal 4-  reductase ( DFR)  gene into patumma using Agrobacterium – 

Mediated gene transfer. The 26th Annual meeting of the thai society for Biotechnology 

and international Conference, 26-29 November, Mae Fah Luang University, Chiang 

Rai, Thailand. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

Associate Professor Somboon  Anuntalabhochai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมบูรณ์  อนันตลาโภชัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55099900XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3461  

Email soanu.1@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 

 

พ.ศ. 2536 Doctor of Philosophy (Plant Molecular Biology)  

Gent University,  Belgium 

พ.ศ. 2531 Master of Science (Tropical Molecular Biology) 

Vrije University , Belgium    

พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาทางทะเล)             

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2517 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สัตววิทยา)                       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร    

 

ผลงานวิจัย  

Chalobol Wongsawad, Pherawut Wongsawad, Somboon Anuntalabhochai and Jomng- Yil Chai 

( 2013)  Occurrence and molecular identification of liver and minute intestinal flukes 

metacercariae in freshwater fish from Fang-Mae Ai Agriculture Basil, Chaing Mai 

provinve, Thailand. Asian Biomedicine  7 (1): 97-104. 
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L. D.  Yu, W.  Wongkham, K.  Prakrajang, K.  Sangwijit, K.  Inthanon, P.  Thongkumkoon, P. 

Wanichapichart, S.  Anuntalabhochai (2013) .  Nano- ranged low-energy ion-beam-

induced DNA transfer in biological cells. Applied Surface Science 275 :136– 141.  

Narumol Boonrueng, Somboon Anuntalabhochai, Arunothai JAMPEETONG ( 2013)  Morphological and 

Anatomical Assessment of KDML 105 (Oryza sativa L. spp. indica) and Its Mutants Induced by 

Low-Energy Ion Beam. Rice Science, 2013, 20(3): 213-219. 

Sugunya Pitakrattananukool, Supranee Sitthiphrom, Robert W.  Cutler, Somboon 

Anuntalabhochai (2012)  Molecular Cloning of Senescence-Related cDNA, OsRab7, 

from Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L.  cv.  KDML 105) .  Internat ional Research 

Journal of Plant Science. 4(5) : 109-116. 

S. Mahadtanapuk , W. Teraarusiri , B. Phanchaisri , L.D. Yu, S. Anuntalabhochai (2013) .  Breeding for blast-

disease- resistant and high- yield Thai jasmine rice (Oryza sativa L.  cv.  KDML 105) 

mutants using low- energy ion beams.  Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research B (307):). 229–234. 

C. Jaichuen , R. Chundet , L.D. Yu , P. Thongkumkoon ,S. Anuntalabhochai  (2013) Investigation 

of effect from low- energy plasma immersion ion bombardment of extracellular DNA 

and gene fragment on mutation induction. Surface & Coatings Technology. 229:180-

185. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจติรวิทยากูล 

Assistant Professor Jatuporn Tungjitwitayakul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจตุพร ตั้งจติรวิทยากูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35701004xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1725  

Email t_jatuporn@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สัตววิทยา)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ  

Tatun, N. , Vajarasathira, B. , Tungjitwitayakul, J.  and Sakurai, S.  (2014) .  Inhibitory effects of 

plant extracts on growth, development and α-amylase activity in the red flour beetle 

Tribolium castaneum (Coleoptera:  Tenebrionidae) .  European Journal of Entomology 

111(2), 181-188. 

Tatun, N. , Vajarasathira, B. , Tungjitwitayakul, J.  and Sakurai, S.  (2014) .  Inhibitory effects of 

plant latex on trehalase activity and trehalase gene expression in the red flour beetle, 

Tribolium castaneum )Coleoptera:  Tenebrionidae) .  European Journal of Entomology 

111(1), 11-18. 
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Tatun, N., Wangsantitham, O., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Trehalase activity in 

fungus- growing termite, Odontotermes feae  ) Isoptera:  Termitideae)  and inhibitory 

effect of validamycin. Journal of Economic Entomology 107(3), 1224-1232. 

Tungjitwitayakul, J., Tatun, N., Vajarasathira, B., and Sakurai, S. (2016). Effects of ultraviolet-

C and microwave irradiation on the expression of heat shock protein genes in the 

maize weevil (Coleoptera: Curculionidae). European Journal of Entomology. 113, 

135-142. 

Tatun, N. , Tungjitwitayakul, J. , and Sakurai, S.  ( 2016) .  Developmental and lethal effects of 

trehalase inhibitor ( validamycin) on the Tribolium casataneum ( Coleoptera: 

Tenebrionidae). Annals of the Entomological Society of America, Volume 109, Issue 2, 

224–231. 

Tungjitwitayakul, J. , Tatun, N. , Vajarasathira, B. , and Sakurai, S.  (2015) .  Expression of heat 

shock protein genes in different developmental stages and after temperature stress in 

the maize weevil (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Economic Entomology. 108(3), 

1313-1323. 

 

ผลงานวิจัย 

จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล. (2555). ความเกี่ยวข้องของฮีตช็อคโปรตีนยีนและความทนต่อสภาวะ 

เครียดในด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Involvement of heat shock protein genes 

in stress tolerance of the maize weevil, Sitophilus zeamais) ทุนพัฒนาศักยภาพในการ

ท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยพะเยา 

จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล. (2558). ผลของรังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

มอดแป้งระยะดักแด้ (Effects of UV-C radiation on morphological changes in pupae of 

the red flour beetle) โดยความร่วมมือกับศาสตราจารย์โช ซากุไร มหาวิทยาลัยคานาซา

วา ประเทศญี่ปุ่น 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจริา ทาตัน 

Assistant Professor Nujira Tatun, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจริา ทาตัน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36701009XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1725  

Email nujira_t@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

Tatun, N., Wangsantitham, O., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Trehalase activity in 

fungus- growing termite, Odontotermes feae ( Isoptera:  Termitideae)  and inhibitory 

effect of validamycin. Journal of Economic Entomology. 107(3), 1224-1232. 
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Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Inhibitory effects of plant 

extracts on growth, development and α- amylase activity in the red flour beetle 

Tribolium castaneum (Coleoptera:  Tenebrionidae) .  European Journal of Entomology. 

111(2), 181-188.  

Tatun, N., Vajarasathira, B., Tungjitwitayakul, J. and Sakurai, S. (2014). Inhibitory effects of plant  

latex  on  trehalase  activity  and  trehalase  gene  expression  in  the  red  flour 

beetle,  Tribolium  castaneum  (Coleoptera:   Tenebrionidae) .   European Journal of 

Entomology. 111(1), 11-18. 

Tungjitwitayakul, J. Tatun, N., Vajarasathira, B., and Sakurai, S. (2016). Effects of ultraviolet-C 

and microwave irradiation on the expression of heat shock proteins genes in the maize 

weevil (Coleoptera: Tenebrionidae). European Journal of Entomology. 113: 135–142. 

Tatun, N. , Tungjitwitayakul, J.  and Sakurai, S.  ( 2016) .  Developmental and lethal effects of 

trehalase inhibitor ( Validamycin)  on the Tribolium castaneum ( Coleoptera: 

Tenebrionidae). Annals of the Entomological Society of America. Volume 109, Issue 2, 

224–231.  

 

ผลงานวิจัย 

นุจริา ทาตัน. (2560). การศกึษาเปรียบเทียบการท างานของทรีฮาเลสในปลวกที่กินอาหารตา่งชนิดกัน

และการยับยั้งโดยวาลิดามัยซิน (A Comparative study of trehalase activity in termites 

with different feeding habits and inhibitory effect of validamycin) ภายใต้การสนับสนุน

ของส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ ผา่นมหาวิทยาลัยพะเยา 

นุจริา ทาตัน. (2559-2661). Functional analysis of carbohydrate-metabolizing genes in the red 

flour beetle, Tribolium castaneum, using RNA interference. ทุนพัฒนานักวิจัย ภายใต้

การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

Assistant Professor Narutchala Suwannakhon, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 56201001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1725  

Email narutchala@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)                    

 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

Thepmalee C, Sanguansermsri P, Suwanankhon N, Chamnanpood C, Chamnanpood 

P, Pongcharoen S, Niumsap PR, Surangkul D, Sanguansermsri D. (2013). Changes in 

the NS1 gene of avian influenza viruses isolated in Thailand affect expression of type I 

interferon in primary chicken embryonic fibroblast cells. Indian J Virol. 24(3).365-372. 

Suwannakhon N, Seeratanachot T, Mahingsa K, Namwong P, Sanguansermsri T.  ( 2014) . 

Prevalence of alpha thalassemia trait in the volunteered personals of Phayao 

University. J Hematol transfus Med. 24:.129-136.  
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Suwannakhon N, Seeratanachot T, Mahingsa K, Sanguansermsri T. (2015). Molecular Diagnosis 

of α0-Thalassemia Through Urine DNA: A Novel DNA Source to Facilitate Prevention 

Programs in Remote Geographical Areas. Hemoglobin. 39(4).270-273. 

Wong P, Sritippayawan S, Suwannakhon N, Tapprom A, Deoisares R, Sanguansermsri T. (2016). 

Q Sepharose micro- column chromatography:  A simple screening method for 

identifying beta thalassemia traits and hemoglobin E carriers.  Clin Biochem Jul 14. 

Volume 49, Issues 16–17, November 2016,. 1288-1291.   

 

ผลงานวิจัย 

เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์. (2555-2556). ศึกษาอุบัติการณ์พาหะของอัลฟา-ธาลัสซีเมียในนิสิตและ

บุคคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา (Prevalence of alpha-thalassemia trait in the 

volunteered personals of University of Phayao) โดยความร่วมมือกับหน่วยธาลัสซีเมีย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์. (2556-2557). การตรวจดีเอ็นเอจากน้ าปัสสาวะเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซี

เมียชนิดรุนแรง (Screening of severe thalassemia trait  by urinary DNA analysis) โดย

ความรว่มมอืกับหนว่ยธาลัสซีเมยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์. (2558-2559). Fast track strategy for the couple at risk of the severe 

thalassemia in Phayao Hospital. ภายใต้การสนับสนุนของทุนนักวิจัยหน้าใหม่ คณะ

วิทยาศาสตร์ 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ 

Assistant Professor Piyachon Ketsuwan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายปิยชนน ์เกษสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35009006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1700 

Email waipot.ng@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ฟิสิกส์ประยุกต์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ฟิสิกส์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, R. Yimnirun, (2013). “Dielectric 

Aging of Cr-Doped PZT Ceramics” Integrated Ferroelectrics ,149, 67-74. 

 P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, R. Yimnirun, (2013). “Aging 

Behavior of (Cr,Nb)-Doped PZT Ceramics” Ferroelectrics ,452, 13-21. 

P Ammaraphitak, P Ketsuwan, R Prommana. (2018). “Electricity Production from Vermicompost 

LiquidUsing Microbial Fuel Cell” International Journal of Energy and Environmental 

Engineering  Vol. 24 Issue 4, 465-474. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร 

Assistant Professor Phalinjaree Rangsayatorn, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพลินจรยี์ รังสยาธร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36099009xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1725  

Email niramolr@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2545 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

Kavintida Chanaiem, Lalitpat Srinaum, Supitchaya Thikhawong, Plinjaree Rangsayatorn, 

Pralongyut Sripalwit, (2016). “Survey of Helminths in Schwanenfeld's Tinfoil Barb 

(Barbonymus Swhwanenfeldii) and Smith's Barb (Puntioplites Proctozysron) from Nan 

River, Pak-Nai Fishing Village, Na Muen District, Nan Province” Proceedings The 8th 

Science Research Conference. 30-31 May 2016. University of Phayao. 399-403. 

Kannikar Rodkasikam, Sirilak Mukda Apiwat Wittayarat, Plinjaree Rangsayatorn and Tipwan 

Suppasat ( 2016) .  “Stingless bee pollen in 3  genera (Homotrigona, Tetrigona and 

Tetragonula) foraging” Proceedings The 8th Science Research Conference. 30-31 May 

2016. University of Phayao,. 376-382. 
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 Arthit nantakwang,  Plinjaree Rangsayatorn, (2016). “Biodiversity and Functional feeding of 

Aquatic Insects as an aquatic ecosystem assessment in Chun reservoir, Phayao 

province”. Proceedings The 8th Science Research Conference. 30-31 May 2016. 

University of Phayao, 176 - 181. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ 

Assistant Professor Ratchanaporn Chokchaisiri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนาพร โชคชัยสิริ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 58303000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1705  

Email Pam_2022@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต (เคมีประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (เคมีประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณทิต (เคมี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย  

P.  Pimkaew, K.  Suksen, K.  Somkid, R.  Chokchaisiri, S.  Jariyawat, A.  Chuncharunee, A. 

Suksamrarn, P.  Piyachaturawat, ( 2013) .  Zederone, a sesquiterpene from Curcuma 

elata Roxb. is hepatotoxic in mice. Int. J. Toxicol. 32, 454-462. 

D. Thongwat, L. Ganranoo, R. Chokchaisiri. (2014). Larvicidal Activity of Pereskia bleo (Kunth) 

DC. (Cactaceae) fruit endocarp crude and fractionated extracts against Aedes aegypti 

(L.) (Diptera: Culicidae), SE. ASIAN J. TROP. MED. 45, 1292-1300. 
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T. Chuprajob, C. Changtam, R. Chokchaisiri, W. Chunglok, N. Sornkaew, A. Suksamrarn, (2014). 

Synthesis, cytotoxicity against human oral cancer KB cells and structure activity 

relationship studies of trienone analogues of curcuminoids. Bioorg. Med. Chem. Lett. 

24, 2839-2844. 

N. Vinayavekhin, J. Sueajai, N. Chaihad, R. Panrak, R. Chokchaisiri, P. Sangvanich, A. Suksamrarn, 

P.  Piyachaturawat, (2016) .  Serum lipidomics analysis of ovariectomized rats under 

Curcuma comosa treatment. J. Ethnopharmacol. 192, 273-282. 

R. Chokchaisiri, W. Chaichompoo, R. Chalermglin, A. Suksamrarn, (2015). Potent Antiplasmodial 

Alkaloids and Flavonoids from Dasymaschalon acuminatum.  Rec.  Nat.  Prod.  9( 2) , 

243-246. 

N. Sornkaew, Y. Lin, F. Wang, G. Zhang, R. Chokchaisiri, A. Zhang, K.Wongkrajang, P. Suebsakwong, P. 

Piyachaturawat, A. Suksamrarn, (2015). Diarylheptanoids of Curcuma comosa with Inhibitory 

Effects on Nitric Oxide Production in Macrophage RAW 264.7 Cells. Nat. Prod. Commun. 10(1), 

89-93. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด 

Assistant Professor Waipot Ngamsaad, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายไวพจน์ งามสอาด 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55309900xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1700 

Email waipot.ng@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)  
มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

Waipot N., (2014). Radial propagation in population dynamics with density-dependent diffusion” 

Physical Review E 89: 012122. 

Waipot N.  and Suthep S. , ( 2016) .  Mechanically- driven spreading of bacterial populations, 

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 35: 88-96. 
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ผลงานวิจัย 

ไวพจน์ งามสอาด. (2557) แบบจ าลองปฏิกิริยาการแพร่ส าหรับการกระจายตัวเชิงกลของประชากร

แบคทีเรีย” เลขที่สัญญา TRG5780037  แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)โดยการสนับสนุนรว่มทุนกับมหาวิทยาลัยพะเยา   

ไวพจน์ งามสอาด. (2557) ผลเฉลยแบบประมาณส าหรับสมการปฏิกิริยาการแพร่จ ากัดอัตราไหล 

ในพลศาสตร์ประชากร” เลขที่สัญญา 28/2557 แหล่งทุน: สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์   จีนประชา 

Assistant Professor Sarot   Cheenpracha, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสาโรจน ์  จนีประชา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 39207001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1704 

Email cheenpracha@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ(เคมีอนิทรีย์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เคมี) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

  

ผลงานวิจัย  

Maneerat W, Phakhodee W, Ritthiwigrom T, Cheenpracha S, Deachathai S, Laphookhieo 

S. (2013) .Phenylpropanoid derivatives from Clausena harmandiana fruits.  Phytochemistry 

Lett. 6: 18–20. 

Maneerat W, Phakhodee W, Ritthiwigrom T, Cheenpracha S, Deachathai S, Laphookhieo S, 

( 2013) .  Clausenawallines G–K, carbazole alkaloids from Clausena wallichii twigs. 

Phytochemistry 88: 74–78. 



118 
 

  

Cheenpracha S, Ritthiwigrom T, Laphookhieo S, ( 2013) .  Alstoniaphyllines A–C, unusual 

nitrogenous derivatives from the bark of Alstonia macrophylla.  J.  Nat.  Prod. , 76, 

723−726.  

Sripisut T, Phakhodee W, Ritthiwigrom T, Cheenpracha S, Prawat U, Deachathai S, Machan T, 

Laphookhieo S, (2013). Alkaloids from Glycosmis cochinchinensis twigs, Phytochemistry 

Lett., 6: 337–339. 

Sriyatep T, Maneerat W, Sripisut T, Cheenpracha S, Machan T, Phakhodee W, Laphookhieo S, 

( 2014) . Cowabenzophenones A and B, two new tetracyclo[ 7. 3. 3. 33,11. 03,7] 

tetradecane-2,12,14-trione derivatives, from ripe fruits of Garcinia cowa. Fitoterapia, 

92: 285-289.  

Siridechakorn I, Cheenpracha S, Ritthiwigrom T, Phakhodee W, Deachathai S, Machan T, 

Ruankeaw N, Laphookhieo S, (2014) .  Isopimarane diterpenes and flavan derivatives 

from the twigs of Caesalpinia furfuracea. Phytochemistry Lett., 7: 186-189. 

Siridechakorn I, Maneerat W, Sripisut T, Ritthiwigrom T, Cheenpracha S, Laphookhieo S, (2014). 

Biphenyl and xanthone derivatives from the twigs of a Garcinia sp.  (Clusiaceae) . 

Phytochemistry Lett., 8: 77-80. 

Tantapakul C, Phakhodee W, Laphookhieo S, Ritthiwigrom T, Cheenpracha S, (2014). Cytotoxic 

carbazole alkaloids from the stems of Murraya koenigii.  Chemistry of Natural 

Compounds, 50:186-188. 

Raksat A, Laphookhieo S, Cheenpracha S, Ritthiwigrom T, Maneerat W, ( 2014) .  Antibacterial 

compounds from the roots of Cratoxylum formosum spp.  pruniflorum. Nat.  Prod. 

Commun. 9: 1487-1489. 

Cheenpracha S, Raksat A, Ritthiwigrom T, Laphookhieo S, (2014). Monoterpene indole alkaloids 

from the twigs of Kopsia arborea. Nat. Prod. Commun. 9: 1441-1443. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

Assistant Professor Sitthisak Pinmongkholgul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 33099006xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3077 

Email sitthisakus@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีการผลติสัตว์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลงานวิจัย 

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล และนครินทร์ ชัยแก้ว (2556). ระบบฐานข้อมูลสารเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ

การวางแผนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ าเภอแม่ใจ จ.พะเยา. วารสารนเรศวร

พะเยา . ฉบับที่ 3 (5): 391 – 326. 
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Pinmongkholgul, S.  ( 2014) .  Small mammals communities:  diversities, seasonal and temporal 

distribution in each forest type, University of Phayao Plant Genetic Conservation Area, 

Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 13(3):259-280.  

Pinmongkholgul, S. , Cheenasorn, S.  and Kammon, K.  ( 2015) .  Methane emission from out of 

season rice cultivation in Mae Jai district, Phayao.  Proceedings The 7 th National 

Science Research Conference. 30-31 March 2015. Naresuan University. 8 pages.  

Jaipinta, B. , Wongruankaew, W. , Khamphilo, O.  and  Pinmongkholgul, S.  (2015) .  The study of 

comparison to local plants for rat (Rattus norvegicus)  Bedding.  Proceedings The 7 th 

National Science Research Conference.  30-31 March 2015.  Naresuan University.  6 

pages.  

Aroon S., Jacques G. Hill III, Artchawakom T., Pinmongkholgul S., Kupittayanant S. and Thanee 

N. (2015). Ectoparasites associated with bats intropical forest of northeastern 

Thailand. Journal of Agricultural Technology. 11(8):1781-1792.  

 

 

 
  



121 
 

  

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ 

Assistant Professor Anurak Prasatkhetragarn,D.S. 

 

ชื่อ-สกุล นายอนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36602000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 
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