


สารจากคณบดี 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) เป็นปีงบประมาณที่อยู่ในช่วงปีมหามงคล

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) ซึ่งพสกนิกร          
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ด าเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้น้อมน าพระราชด ารัสในวโรกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักให้
เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2555 นั้นได้มุ่งเน้นด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ที่ว่า “เป็นศูนย์กลาง               
การเรียนรู้และวิจัยในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน”   

คณะวิทยาศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2555 ฉบับนี้ จะเป็นการสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  อันจะน าไปสู่
การพัฒนาภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะด้านเอกลักษณ์ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ที่คณะ
วิทยาศาสตร์จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเอกลักษณ์ดังกล่าวให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไปในอนาคต 
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ประวัติความเป็นมา  
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534 พร้อมกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2534 เป็น สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา
ฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 ภาระงานหลักในระยะแรก จากช่วงปีการศึกษา 2534-2535 ได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สถิติ และ คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ จนถึงปีการศึกษา 2536 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นสาขาแรกติดตามด้วย สาขาวิชาเคมี  
ในปีการศึกษา 2538 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปีการศึกษา 2539 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 
2540 ในปีการศึกษา 2541 ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปิดหลักสูตร
เมื่อปี พ.ศ.2545) รวมเป็น 5 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2554 มีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 
หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรี 9 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 8 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 
3 หลักสูตร นักศึกษาของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบ
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
นครพนม สกลนคร และร้อยเอ็ด นับว่าคณะฯได้มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินภารกิจด้านการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสมบูรณ์ 
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
วิสัยทัศน ์

คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยในภูมภิาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
 

 
พันธกิจ 
 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 
  3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กับชุมชน 
  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงด้วยการบูรณาการกับ        
     องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ สามารถ 
   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ  
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกลับสู่การ 
   เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพื่อการธํารงรักษา   
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี 
   คุณภาพและมีความสุข 
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อัตลักษณ์ และเอกลักษณ ์
 อัตลักษณ์  “สร้างสรรค์ สามคัคี สํานึกดีต่อสังคม” 
 เอกลักษณ์ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 
 
กลยุทธ์ 
 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

   อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับ 
   การเปิดประชาคมอาเซียน และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มี 
   ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัย 
   และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาค 

 ลุ่มน้ําโขง และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
   ชุมชนทุกภาคส่วน 
5. เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของ 
   ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่า 
   ของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ 
   สารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  
   เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ 
   ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน 
   ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ มาตรการ 

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
   สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรม 
   ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี  และมี 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น 
     มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับ    
     ความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

   ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
   และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.2 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตาม 
     เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  

   และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
    

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการ 
     เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร  
     ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง 
     ต่อเนื่อง 

 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักศึกษาได้ 
     ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม การหาประสบการณ์จากการ 
     ทําจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
     และเอกชน 

 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
     และสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และแหล่ง 
     เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม  
     นอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนา 
     นักศึกษาให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความ 
     พอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกรักท้องถิ่นและความ 
     รับผิดชอบต่อสังคม  

 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้าง       
     สวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ 
     ปลอดภัยและมีความสุข  

 1.8 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิต 
     เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 1.9 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้    
     ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี  
   ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและ    

2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน  
     การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

   พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยและพัฒนา 
     นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ  
     เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษา 
     ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

 2.4 จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้ 
     อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทาง 
     วิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษา 
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 2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล  
     เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ 
   การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถ 
     ดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ    
   หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ 
     ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ 
     โดดเด่นเป็นชื่อเสียงของคณะ 

 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ 
     นักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ 
     หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มขีด 
     ความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 

 3.5 การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณา     
     การวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ เชื่อมโยง 
     งานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 

 3.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและ 
   สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และสร้าง 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มี 
     ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัยและ 
     การเรียนการสอน 

   เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ  
     ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้และ 
     เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ 
     สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและ 
     สิ่งแวดล้อม 

5. เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
   ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศใน 
   ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา 
   และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และ 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุง 
     ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด 
     การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และ 
     กิจกรรมนักศึกษา  

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนัก 
     ถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  
     วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนรู้เท่าทัน 
     วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็น 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   
   ฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
   เพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและ 

     ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการถ่ายทอด 
     นโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้าง 
     ภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ 

 6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่ 
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      การปฏิบัติงานประจํา 
 6.5 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  

     เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 6.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่มพื้นที่ 

     สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 
7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
   โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการทํางาน 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มี 
     ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

   ได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบ 
   สมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริม 
   สวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน 

7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอด 
     ตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

   ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อ 
   นําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหาร 
     โดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม 
     สายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ  
     ประสบการณ์ 

 7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทํางาน 
     ในองค์กรอย่างมีความสุข 

 7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่     
     การปฏิบัติ 

 7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
     บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชา สํานักงานเลขานุการ หน่วยบริการวิชาการ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานบริหารทั่วไป หน่วยวิเคราะห์น้ํา 

เคมี 

ฟิสิกส ์

คณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ 

งานวิชาการ 

งานกิจการนักศกึษา 

งานบริหารงานบคุคล 

งานวิจัย 

งานการเงินและบัญชี 

งานเอกสารสนเทศ 

งานพัสดุ 

งานแผนและการงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริการวิชาการ 

หน่วยวิเคราะห์โครโมโซม 

หน่วยพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์ตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

หน่วยตรวจสอบคุณภาพ
ของวัสดุ (XRD) 

หน่วยให้ความรู้ทาง
วิชาการด้านการเงินและ
พัสดุ 
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โครงสร้างการบริหาร  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์ ดําเนินงานด้านการบริหารงานในคณะฯ โดยมี 
คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ทําหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ รองคณบดี 8 ฝ่าย และ
ผู้ช่วยคณบดีอีก 2 ฝ่าย ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจําฝ่าย
ต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานประจํา   ทั้งนี้ การบริหารงานธุรการเป็นลักษณะรวมศูนย์ที่คณะฯ ในภาควิชา มีหัวหน้า
ภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการดําเนินงานของภาควิชา มีรองหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ช่วย และทุก
ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ ธุรการทําหน้าที่ประสานงานด้านบริหารธุรการ ระหว่างภาควิชาและฝ่ายต่างๆ                 
ในสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร 

คณบด ี

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

ฝ่ายวางแผนและการงบประมาณ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เคมี 

ฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
 

                                          
 
 

                                                                                                                                       

         

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                         

ผศ.ดร.จันทร์เพญ็   อินทรประเสริฐ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม 
รองคณบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 

ดร.จิตกร   ผลโยญ 
รองคณบดฝี่ายวิจยั 

อาจารย์ธนาตย์   เดโชชัยพร 
รองคณบดฝี่ายบรหิารงานบุคคล 

ผศ.ดร.อนุสรณ์  นยิมพันธ ์
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ดร.สมจินตนา  ทวีพานิชย์ 
รองคณบดฝี่ายกิจการพิเศษ 

อาจารย์กลุธรา  มหาดลิกรตัน ์
รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

ผศ.ดร.จิรดา   แฮร์บส์ท 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวเิทศสัมพันธ ์

ผศ.ดร.สวุัฒน์  ผาบจันดา 
รองคณบดฝี่ายวางแผนและการงบประมาณ 

ดร.นงคราญ   สระโสม 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบัณฑิตศึกษา 

รศ.ดร.สายันต ์ แสงสวุรรณ  
รองคณบดฝี่ายการเงิน 
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หัวหน้าภาควิชา  

 

                                                                                                       

 

                                                                                               

                                                                                                          

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อุดม     ทิพราช
หัวหนา้ภาควิชาฟสิิกส ์

ดร.กนกพร  ช่างทอง
หัวหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร ์

ดร.ชิดหทัย   เพชรช่วย 
หัวหนา้ภาควิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ดร.ประนอม   แซ่จึง 
หัวหนา้ภาควิชาเคมี 
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หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ และหมายเลขโทรศัพท์ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งการบริหารออกเป็นสํานักงานเลขานุการ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 

 ตารางที่ 1 หน่วยงานภายใน และหมายเลขโทรศัพท ์

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเลขโทรศัพท ์

งานบริหารทั่วไป 4401, 4422 
    งานบริการเอกสาร 4403 
งานวิชาการ 4415  
    งานหลักสตูร 4414 
    งานบัณฑิตศึกษา 4417 
งานกิจการนักศึกษา 4416 
งานบริหารงานบุคคล 4423 
งานวิจัย 4425 
งานการเงินและบัญชี 4410, 4411, 4413, 4601 
งานเอกสารสนเทศ 4433 
งานพัสดุ 4418, 4419, 4420 
งานแผนและการงบประมาณ 4424 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 4475 
งานพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   งานระบบเครือข่าย 4444 
   งานซ่อมบํารุง 4436, 4455 
   งานพัฒนาโปรแกรม 4477 
งานบริการวิชาการ 4470, 4575, 4600 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 0-4543-3118, 08-3126-0586, 4499 

โทรสาร 0-4535-3409 
ภาควิชาเคมี 0-4528-8379, 4114 
ภาควิชาฟิสิกส์ 0-4528-8381, 4305 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0-4528-8380, 4202 

 



 

 

 

 

ผลการดําเนินงานของคณะวทิยาศาสตร์ 
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านการผลติบัณฑิต 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการศึกษารวม 3 ระดับ 20 สาขา คือ ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 9 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 8 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 สาขา                
เพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ และความต้องการของตลอดแรงงานในแต่ละระดับ
การศึกษาจะมีความหลากหลายของหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ 
1)  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
2)  สาขาวิชาเคม ี
3)  สาขาวิชาฟิสิกส ์  
4)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6)  สาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 
7)  สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
8)  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จํานวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) สาขาวิชาเคมี 
2)  สาขาวิชาฟิสิกส ์
3)  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
6)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
7)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา   

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จํานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
1)  สาขาวิชาเคม ี
2)  สาขาวิชาฟิสิกส ์
3)  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

จํานวนนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2554 คณะวทิยาศาสตร์ มจีํานวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ดังนี้ 

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จําแนกตามชั้นปี 

สาขาวิชา 
ชั้นปี  

1 
ชั้นปี 

2 
ชั้นปี 

3 
ชั้นปี 

4 
ชั้นปี 

5 
ชั้นปี 

6 
ชั้นปี 

7 
ชั้นปี 

8 
รวม 

ระดับปริญญาตร ี          

จุลชีววิทยา 92 70 52 62 1 2 - - 279 
เคมี 77 53 57 64 8 2 - - 261 
ฟิสิกส์ 30 16 37 46 2 - - - 131 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 32 44 44 - - - 1 177 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 91 60 50 37 3 1 2 1 245 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 23 25 12 19 - 1 - - 80 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 41 - - - - - - - 41 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 78 - - - - - - - 78 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
วิชาเอก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

- 36 32 22 - - - - 90 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอก  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- 28 28 37 1 - - - 94 

รวม 488 320 312 331 15 6 2 2 1,476 
ระดับปริญญาโท          

เคมี 6 11 - - 3 - - - 20 

ฟิสิกส์ 4 1 1 - - - - - 6 

เทคโนโลยีชีวภาพ  - 8 2 - - - - - 10 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 14 3 - 5 3 - - 44 

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 3 6 2 - - - - - 11 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 32 40 39 15 - - - - 126 

คณิตศาสตร ์ 1 - 2 - - - - - 3 

คณิตศาสตร์ศึกษา 8 5 - - - - - - 13 

รวม 73 85 49 15 8 3 - - 233 

ระดับปริญญาเอก          

เคมี 1 2 - 5 4 - - - 12 

ฟิสิกส์ 1 2 1 - 1 - - - 5 

เทคโนโลยีชีวภาพ - - 1 1 1 2 - - 5 

รวม 2 4 2 6 6 2 - - 22 
 ที่มา : งานวิชาการ 



17 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

ตารางที่ 3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนผูส้ําเรจ็

การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

1 จุลชีววิทยา 62 
2 เคมี 65 
3 ฟิสิกส ์ 28 
4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 48 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 16 
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 32 
8 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 

รวม 325 
ระดับปริญญาโท 

1 เคมี 5 
2 ฟิสิกส ์ 1 
3 เทคโนโลยีชีวภาพ 3 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 
5 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 7 
6 วิทยาศาสตร์ศึกษา 49 
7 คณิตศาสตร์ 2 

รวม 81 
ระดับปริญญาเอก 

1 เคมี 4 
2 ฟิสิกส ์ 7 
3 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

รวม 12 
ที่มา : งานวิชาการ 
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ทุนนักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีจํานวน 105 ทุน เป็นเงิน  
970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และในส่วนกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจําปี 2555 มีจํานวน 
870 ทุน เป็นเงิน 20,441,050 บาท (ย่ีสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) จําแนกเป็นผู้กู้รายใหม่ 64 
ทุน เป็นเงิน 1,569,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และผู้กู้รายเก่า จํานวน 806 
ทุน เป็นเงิน 18,871,550 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ตารางที่ 4 การจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อทุน จํานวนเงนิ 

1 นางสาวจารุพรรณ   พิมพร สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
2 นายพิทักษ์ สีดา สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
3 นายนภสินธ์ุ ศีริกัญญา สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
4 นางสาวสกุลรัตน์ แสงเมือง สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
5 นางสาวลลิตา บุษราคัม สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
6 นางสาวเกศรา พรหมบริรักษ ์ สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
7 นายสุรศักด์ิ โคตพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
8 นางสาววรฤทัย ปานพวงแก้ว สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
9 นางสาวฉวีวรรณ พันธ์ดี สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
10 นางสาวอภิญญา อุทธา สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
11 นายณรงค์ เส้นเกษ สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
12 นางสาวปริญญาภรณ์ ม่วงสาย สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
13 นางสาวนุชกานต์ คํางาม สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
14 นายชัยชารี สีเทา สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
15 นายวีระศักด์ิ สมบัติภูธร สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
16 นายมารุต ศรีจันทร ์ สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
17 นายเธียรพงษ์ ทาระขจัด สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
18 นางสาวสุมิตรา อุดม สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
19 นางสาวนันธิชา วรรณสินธ์ สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
20 นางสาววิจิตรา ณ อุบล สนับสนุนทุนการศึกษา ม.อุบลฯ 10,000 
21 นางสาวเกวรี สวัสดี ทุนเรียนดี 2,000 
22 นางสาวจิราพร บุญสร้อย ทุนเรียนดี 2,000 
23 นางสาวสุปราณี ขันติ ทุนเรียนดี 2,000 
24 นายเสกสรร ภูมิคง ทุนเรียนดี 2,000 
25 นายชนะชัย อุมวรรณ ทุนเรียนดี 2,000 
26 นางสาวเกศกนก พิมพ์สระ ทุนเรียนดี 2,000 
27 นายนัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์ ทุนเรียนดี 2,000 
28 นายกิติกร สโมสร ทุนเรียนดี 2,000 
29 นางสาวนวาระ สัมฤทธ์ิสกุลชัย ทุนเรียนดี 2,000 
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อทุน จํานวนเงนิ 

30 นางสาวจตุพร สิริพงศ์วิรุฬห์ ทุนเรียนดี 2,000 
31 นางสาวชิดกมล ทูลคํารักษ ์ ทุนเรียนดี 2,000 
32 นางสาวฉัตรฤดี รัตนา ทุนเรียนดี 2,000 
33 นางสาวอรอุมา กาฬหว้า ทุนเรียนดี 2,000 
34 นางสาวอารีรัตน์ เขียวสะอาด ทุนเรียนดี 2,000 
35 นางสาวอริสรา บุญธรรม ทุนเรียนดี 2,000 
36 นางสาวสมปอง โสสว่าง ทุนเรียนดี 2,000 
37 นายไพฑูรย์ บุญส่ง ทุนเรียนดี 2,000 
38 นายนิรุต พันพะม่า ทุนเรียนดี 2,000 
39 นางสาวละอองดาว เงินมั่น ทุนเรียนดี 2,000 
40 นางสาวศิริพร คําจันทร ์ ทุนเรียนดี 2,000 
41 นายทศพล โสภากันต์ ทุนเรียนดี 2,000 
42 นางสาวณัฐกานต์ แสงรัมย์ ทุนเรียนดี 2,000 
43 นายธีรวัฒน์ แย้มไสย ทุนเรียนดี 2,000 
44 นางสาวนิภาพร แสวงนาม ทุนเรียนดี 2,000 
45 นายสกนธ์เกียรติ นาคพันธ์ ทุนเรียนดี 2,000 
46 นายเธียรพงษ์ ทาระขจัด ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
47 นางสาววาสนา คุณสิงห ์ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
48 นายสมคิด เสตตะกุลชร ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
49 นางสาวธนาพร กอมะณี ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
50 นางสาวศิรินทิพย์ ถนอมศร ี ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
51 นายไกรวิทย์ พารา ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
52 นางสาวปิยะนาถ ศรพรม ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
53 นางสาวสุดารัตน์ ก่ิงทวยหาร ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
54 นายณัฐพล พิมพ์พรมมา ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
55 นายณรงค์เดช บุตระวงค์ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
56 นายนัฐพล สุขพันธ์ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
57 นายวีระยุทธ แสนทวีสขุ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
58 นายธีระทรัพย์ สมบูรณ ์ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
59 นางสาวกาญจนา บุตรจอมชัย ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
60 นางสาวบงกช แคนดา ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
61 นางสาวสุกัญญา เทพธีร์ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
62 นางสาวศศิวิมล สนิทบุญ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
63 นางสาวสกุลรัตน์ แสงเมือง ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
64 นายนิรันดร์ แก้วนันทะ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
65 นางสาวรัตนา โอทาตะวงค์ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 1,500 
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ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อทุน จํานวนเงนิ 

66 นายสุทธิพงษ์ อิสระภาพเจริญ ทุนพระเทพฯ - 
67 นางสาวประวีณา วงศ์แก้ว ทุนอุดหนุนการศึกษาขั้นป.โท-เอก มูลนิธิ

ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
36,000 

68 นางสาวศิรินทรา เสนาหมื่น ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ  25,000 
69 นายเนตรฤทธิ์ ราตรีสุข ทุนหอการค้าอเมริกัน 25,000 
70 นางสาวละอองดาว เงินมั่น ทุนหอการค้าอเมริกัน 25,000 
71 นางสาวศิราณี ไตรดี ทุนหอการค้าอเมริกัน 25,000 
72 นางสาวสุกัญญา จันทร์เหลือง ทุนหอการค้าอเมริกัน 25,000 
73 นายวัฐพล เจริญราช ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
74 นางสาวสมนภา คํานัน ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
75 นายคมกฤษ คิดการ ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
76 นายสุบิน สีทน ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
77 นางสาวอัญชลี มุลาสะเก ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
78 นายเมฆ ต่องสุพรรณ ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
79 นายโรมรัน จันทะดวง ไทยบริดจสโตน ประจําปีการศึกษา 2554 30,000 
80 นางสาวสุภาพร มุ่งสิน กรุงไทยการไฟฟ้า 15,000 
81 นางสาวปนัดดา มุคํา มูลนิธิเอสซีจ ี 20,000 
82 นางสาววาสนา คุณสิงห ์ เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

ประจําปีการศึกษา 2554 
10,000 

83 นางสาววงเดือน สร้อยส ี มูลนิธิแองโกล-ไทย 10,000 
84 นางสาวทัศมาลี คําแพงทอง มูลนิธิแองโกล-ไทย 10,000 
85 นางสาวเกษราภรณ์ จันงาม มูลนิธิแองโกล-ไทย 10,000 
86 นางสาวสมถวิล แจ้งจิตร มูลนิธิแองโกล-ไทย 10,000 
87 นางสาวจันทร์หอม มูลละเอก มูลนิธิแองโกล-ไทย 10,000 
88 นางสาววัชราภรณ์ ไชยจันทร์ ทุนจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ 12,000 
89 นายอานนท์ ศุภเกต ทุนจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ 12,000 
90 นายศิริชัย ชาติศักดา ทุนจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ 12,000 
91 นายธีระทรัพย์ สมบูรณ ์ ทุนจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ 12,000 
92 นายชาญณรงค์ สงคราม ทุนจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ 12,000 
93 นางสาวลัทธวรรณ กระจ่างรัตน์ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 20,000 
94 นางสาวประภาพร จิตรโสม กองทุน Dr. and Mrs. Pendleton 8,000 
95 นางสาวอภิฤดี บุญศร ี สมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐ

อิลลินนอยส์สหรัฐอเมริกา 
15,000 

96 นางสาวรุ่งฤทัย กูดโสม มูลนิธิทาคาฮาชิ 30,000 
97 นางสาวฐิติมากร โททัสสะ เทสโก้ โลตัส 10,000 
98 นางสาวจีรนันท์ อินทร์ภูมิ ทุนคุณเจษฎา   ย้ิมศรีปทุม 4,000 
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ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อทุน จํานวนเงนิ 

99 นางสาวฉัตรฤดี รัตนา ทุนคุณเจษฎา   ย้ิมศรีปทุม 4,000 
100 นางสาวสุปราณี โนไธสง ทุนคุณเจษฎา   ย้ิมศรีปทุม 4,000 
101 นางสาวศิริพร ศรีวิกัน ทุนคุณเจษฎา   ย้ิมศรีปทุม 4,000 
102 นางสาวนิตยา ไชยสุระ บริษัท สรุาทิพย์ 15,000 
103 นางสาวอรพิน อ่อนวาที เครือเจริญโภคภัณฑ์ 15,000 
104 นางสาวละอองดาว เงินมั่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ 15,000 
105 นายพลวัฒน์ นนยะโส มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 20,000 
 
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อชมรม/หนว่ยงาน 

ที่จัดกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2554 

งานกิจการนักศึกษา 21 ม.ค.-1 มี.ค.55 

2 โครงการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 

งานกิจการนักศึกษา ยกเลิกโครงการ 

3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการให้
คําปรึกษา 

งานกิจการนักศึกษา มิ.ย.-ก.ค.55 

4 โครงการบริการจัดหางานระหว่างเรียน งานกิจการนักศึกษา ต.ค.54-ก.ย.55 
5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า 
งานกิจการนักศึกษา 22 พ.ค.55 

 6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา 17-31 ส.ค.55 

7 โครงการจําปาวิชาการ ครั้งที ่6 ชุมนุมจําปาวิชาการ 28-29 ม.ค.55 
8 โครงการหอบรักษ์ไปห่มป่า ครั้งที่ 6 ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม 10-11 ธ.ค.54 
9 โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์จําปาครั้งที่ 6 ชุมนุมกีฬา 11-19 ก.พ.55 
10 โครงการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์ และ

ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 7 
ชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์และ

ดาราศาสตร์ 
ครั้งที่ 1:18-19 ก.พ.55 
ครั้งที ่2:9 มิ.ย.-8 ก.ค.55 

11 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สันทนาการ  
ปีการศึกษา 2555 

ชุมนุมสันทนาการ พ.ค.-มิ.ย.55 

12 โครงการสอนน้องร้องเพลง  สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

5-8 มิ.ย.55 

13 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อม
ความสัมพันธ์น้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ส.ค.-ก.ย.55 

14 โครงการเปิดโลกกิจกรรมและการประกวด 
Freshy Boy & Gril  

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

6 ก.ค.55 
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  2. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 16 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุน
โครงการในการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (NSC 2012) ณ ห้องประชุม COLA วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 ได้แก่  

ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ 

นายศราวุธ  ศรีสมบัติ เกมส์โปงลางบน iPad 

นายมนสิช  กิตติยศธาดา มูนนี่ผจญภัย 
นายภูมินทร์  ใจช่วง ป้อมปืนปะทะหุ่นยนต์ 
นายศุภนัฐชัย  พูลนิสัย สลัดอวกาศผจญภัย 
นายสุบรรณ  วาไชยะ ระบุตําแหน่งภายในอาคารด้วยเครือข่ายไวเลสแลนในอุปกรณ์มือถือ 
นายวรวิช  บุญสอน ระบบจัดการข้อความบนแอนดรอยด์ 
นางสาวกษมา  ดอกดวง จะวาดจะเขียนก็โทรออกได้ 
นางสาวนริศา กาฬมาตย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริต้ีสําหรับหนงัสือ

การ์ตูน 3 มิติ เรื่องพระมหาชนก 
นางสาวธารารัตน ์ วงษ์พรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 
นางสาววรรณิศา ศรีจันทร ์ โปรแกรมฝึกทกัษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
นางสาววราภรณ์ ทามณ ี เว้าอีสาน-โปรแกรมแปลงข้อความภาษาไทยเป็นเสียงพูดอีสาน 
นางสาวธัญพร ปีนะถา พจนานุกรมอัจฉริยะภาษามือไทย 
นางสาวดวงจันทร์ ภูนบผา ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนลงพุงและแนะนํา

อาหารสําหรับผู้ป่วย 
นางสาวชื่นนภา บุญตาเพศ ระบบวินิจฉัยโรคพริกโดยใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูล 
นายพลวัฒน์ แก่นอ้วน โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์เพื่อแสดงภาพในอดีตโดยใช้

เทคโนโลย ีออกเมนเตดเรียลลิต้ี 
นางสาวยุพาพรรณ ศรีดาชาติ ระบบตรวจแก้คําผิดภาษาไทย 
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 3. นางสาวละอองดาว เงินมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตัวแทนของประเทศไทยได้เป็น 1 ใน 35 คนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการทูตนักศึกษา Google  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจําปีการศึกษา 2012   
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บทความวิทยานิพนธ์ 
 

ตารางที่ 6 แสดงบทความวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 

ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์
การพัฒนาไบโอเซนเซอรด์้วยเมทรกิซ์ของ
คาร์บอนนาโนทวิป์-ไคโตซานเรง่ปฏิกิรยิา
รีดักชันของออกซิเจนดว้ย 
แลคเคส 

นางสาวยุวากร  เสนศรี วารสารวทิยาศาสตร์
บูรพา 

ปีที่ 16,  
เล่มที่ 2  

Theoretical investigation on the 
structure, energy and optical 
properties of pyrene derivative as 
emitting material in oleds 

นายเรอืงชัย  ตาแสง International 
Conference on 
Applied 
Chemistry and 
Chemical 
Engineering 
(ICACCE2011) 

หน้า 861-865 

Theoretical Study on Electronic 
Structure and Optical Properties of N-
Coumarin Derivatives Used as OLEDs 

นางสาวเยาวรตัน์ สุระโคตร Proceedings of 14 
Asian Chemistry 
Congress 2011 
(14ACC), Bangkok, 
Thailand 

หน้า 443-449 

การใช้กิจกรรมการทดลอง เรือง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ ร่วมกับวัฏจกัรการเรยีนรู้ 7 
ขั้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

นางสาวทหัยกาญจน ์  
ยานสว่าง 

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 1 

หน้า 274-280 

การพัฒนาชดุกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

นายชยัยทุธ  ศศิธร การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครัง้ที่ 23 

หน้า 663-668 

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า
เคมีด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับชดุการ
เรียนรู้แบบ 5 E 

นางรุง่ทพิย ์ ศศิธร การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครัง้ที่ 23 

หน้า 723-728 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ชวีิต
พืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่สอดคล้องกับบริบท
ของนกัเรียน 
 

นางสาวสุนิษา แก้วขุนทอง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์

การจดัการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานสารใน
ชีวิตประจําวันเป็นฐานในการพฒันาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี
ขั้นสูง (ปวส.) 

นางเพญ็ศรี  เศรษฐชยั การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสงูสําหรับนักเรียน
ห้องวทิยาศาสตร์ด้วยการเรียนรูแ้บบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรือ่ง ไฟฟ้าเคมี 

นางสาวอารรีัตน์ มัฐผา การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

การพัฒนาทักษะการคิดเชงิวิเคราะห์ของ
นักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 เรื่อง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ชุดการสอน
และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

นางนิตยา  ผลประดง วารสารมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 
2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – 
ธ.ค. 54 

ปีที่ 2, เล่มที่ 
2, หน้า 66-77 

การสังเคราะหส์ารออกฤทธิ์ยบัยั้งเซลล์มะเรง็ที่
มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแอนทราไอโซซา
โซโลน 

จิรพร สมตา วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ปีที่ 13, เล่มที่ 
3, หน้า 63-70 

Isolation of dichlorvos  degrading 
bacteria from agricultural soil 

นางสาวรุง่ทิพย ์ ไอยรา เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วทท.) 
ครั้งที่ 37 

 

Biodiesel production baed on 
heterogeneous process catalyzed by 
disodium metasilicate 

นายวุฒิชัย  รสชาติ เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วทท.) 
ครั้งที่ 37 

 

Structural characterization of a natural 
zeolite and its environmental 
applications in removal of ammonium 
from aqueous solution 

นางอรไท  ม่อมพะเนาว ์ Pure and Applied 
Chemistry 
International 
Conferences –
PACCON 2012 
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ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์

การบําบัดสีในกลุ่มสีอะโซในน้ําทิ้งจากโรงงาน
ย้อมผ้าไหมโดยกระบวนการทางชีวภาพ 
(Biological Treatment of Azo Dye in 
Wastewater from Silk Industry) 

นางสาวสุกฤตา บูรณ์เจริญ การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 5 

 

การบําบัดน้ําเสียปนเปื้อนไขมนัด้วยเซลล์
แบคทีเรียตรึงรปูและไลเปสตรึงรูปต่างๆ 

นางสาวอรอุษา  รุ่งเรือง การประชุมวิชาการ 
ม.อ.ภูเก็ตวจิัย ครั้งที่ 
4 

 

Finite dimensional simple poisson 
modules over certain poisson algebras 

นายภิพากษ์  จนัทร์สุรยิะ The International 
Conference on 
Mathematics and 
Science 2011 

 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ชวีิต
กับส่ิงแวดล้อมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรม 

นางสาวรินทร์ลภัส   
ชัยสิทธิ์ณธ ี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 238-241 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
กระจกและเลนส์โดยใช้ชุดการเรียนรู ้

นายสมาน  สอนสะอาด การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 159-163 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง เคมีที่
เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และเจตคติต่อวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โดย
ใช้ชุดกจิกรรมรว่มกับวัฏจกัรการเรยีนรู้ 5E 

นางสาวกฤติยา  ศาลา การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 107-112 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความ
พึงพอใจตอ่การจัดการเรยีนรู้ดว้ยการลงมือทํา 
สารอินทรีย์ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนุจรี   มะโนมัย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

หน้า 88-93 
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ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อ ผู้เขยีน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้แบบสํารวจตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ เรือ่ง การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นางสาวศรัญญา แวงชิน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 252-256 

การพัฒนาผลสมัฤทธิก์ารเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรือ่ง การ
แยกสารสําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวอัญชุลี หลอดคํา การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 265-259 

การศึกษาความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์
และแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์อันสอดคลอ้งกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่4  โรงเรียนพนาศึกษา 

นางกิตติยา  อาภรณ์ศร ี การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 133-138 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
กระจกและเลนส์ โดยใช้ชุดการเรียนรู ้

นายนิกรณ์  นิลพงษ ์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 154-158 

การวเิคราะห์ปริมาณสารกําจัดวัชพืชกลุ่มคลอ
โรฟีนอกซอีะซิติกแอซิดโดยแคปิลลารีอิเล็ก
โทรโฟรีซีส 

นางสาวสุรัตดา  ศรีสุวรรณ์ การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 13 ณ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

 

การสังเคราะห์และสมบัติเชิงฟิสิกส์ของฟิล์ม
บางAl-ZnO โดยวิธีไอระเหยความร้อน 

นางจุไลพร วงศว์ัตถาภรณ ์ การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 13 ณ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์

การใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ตามวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้เรือ่งพันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 
 

นางสาวพรทิพย ์ สุดรักษา การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 62-67 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความ
คงทนในการเรยีนรู้ เรื่อง พันธะเคมีด้วย
กิจกรรมการเรยีนรู้แบบเทคนคิเพื่อนคู่คิด 

นางสาวจําเนียร  เงางาม การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"วิทยาศาสตรว์จิัย" 
ครั้งที่ 4 ณ  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน้า 62-67 

A Comparison of Three Numerical 
Approaches for Solving the Two-
dimension Unsteady Advection-
diffusion Equation 

นายพงษ์พันธ์  มุขวะช ิ การประชุมวิชาการ
ทางคณิตศาสตร์ ครั้ง
ที่ 17 ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า 67-77 

Strong Convergence Theorems for a 
Pair of Strongly Quasi-nonexpansive 
Sequences in Hilbert Spaces 

นายธีระพล  เสาะแสวง การประชุมวิชาการ
ทางคณิตศาสตร์ ครั้ง
ที่ 17 ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า 235-248 

Gamma-ray Attenuation Coefficients of 
Recycled Borosilicate-Na2O-BaO-Sb2O3 
Glass System 

นายเชิดศักดิ์  บุตรจอมชยั วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ปีที่ 13, เล่มที่ 
3, หน้า 30-36 

Molecular Modeling and Quantum 
Chemical Calculations of High Potency 
Anti-Tuberculosis Agents in Class of 
Triclosan and Diphenyl Ether 
Derivatives as InhA Enzyme of 
Mycobacterium tuberculosis 

นายพฤทธิ์  คําศรี Proceedings of 
14th Asian 
Chemical 
Congress 2011 
(14ACC), Bangkok, 
Thailand 

หน้า 326-332 

Elucidating structural and dynamical 
properties of a TMC2798 analog as 
highly potent HIV-1 reverse 
transcriptase inhibitor though 
molecular dynamic simulations 

นายพฤทธิ์ คําศร ี Proceedings of 
The 6th 
International 
Symposium of the 
protein society of 
Thailand, 
Chulabhorn  

หน้า 217-222 
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ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์

  
Research Institute, 
Bangkok, Thailand 

 

Insight into the Binding interactions of 
Anti- Mycobacterial Agents in Class of 
B-Ring Modified Alkyl Diphenyl Ether 
Based on Molecular Modelling 

นายพฤทธิ์ คําศร ี Proceedings of 
the 37th Congress 
on Science and 
Technology of 
Thailand, 
Bangkok, Thailand 

6 pages, 
CA_C0079 

Theoretical Studies on the Effect of 
Anchoring Group in D-D-π-A 
Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar 
Cells (DSCs) 

นายเรืองชัย ตาแสง Proceedings of 
14th Asian 
Chemical 
Congress 2011 
(14ACC), Bangkok, 
Thailand 

หน้า 288-294 

An Antitubercular Agents Based on 
Quantum Calculations 

นางสาวอรดี พนัธ์กว้าง Proceedings of 
14th Asian 
Chemical 
Congress 2011 
(14ACC), Bangkok, 
Thailand 

หน้า 296-300 

Optimization of Headspace Solid-Phase 
Microextraction Technique for the 
Determination of Trace Organochlorine 
Pesticides in Surface Sediments 

นางอมรรัตน์  วงษ์กลม KKU Research 
Journal 

ปีที่ 17, เล่มที่ 
1, หน้า 14-24 

Sequential Extraction Analysis of Zinc, 
Cadmium, Lead and Copper in 
Contaminated Soil 

นางกัญญา  เกดิศิร ิ KKU SCIENCE 
JOURNAL 

ปีที่ 40,  
หน้า 283-287 

Insight into the binding models of bi-
substrate inhibitors of anti-tuberculosis 
agents as enoyl-acp reductase through 
molecular dynamics simulations 

นายพฤทธิ์  คําศรี The 7th 
International 
Symposium of 
the protein 
Society of 
Thailand 

หน้า 148-153 

Theoretical investigation of the key 
interactions for binding of rilpivirine 
highly potent nnrti, with wild-type and 
mutant hiv-1  

นางสาวอภิญญา  
ศรีสุพรรณ 

The 7th 
International 
Symposium of 
the  

หน้า 131-135 
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ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์
reverse transcriptase strains using 
quantum chemical calculations 

 protein Society of 
Thailand 

 

Computer aided molecular design of 
novel diarylpyrimidines with cyano and  
hydroxymethy linker as hiv-1 nnrtls 
using qsar studies  

นายพฤทธิ์  คําศรี The 16 th 
International 
Annual 
Symposiym on 
Computational 
Science and 
Engineering 
(ANSCSE 16) 

หน้า 115-122 

อิทธิพลของ NAA BA และน้ําตาลซูโครสต่อ
การเจริญของตน้อ่อนเหลืองจันทบูร  

นายธนชัย  จารจุิต เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 62-69 

การหมกัเอทานอลจากน้ําค้ันแก่นตะวันที่
อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนรอ้น Kluyveromyces 
marxianus สายพันธุ์ UBU 

นายอนุพล  ฤกษ์สว่าง เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 290-297 

อิทธิพลของการเจือโคบอลต์ต่อกิจกรรมการ
เร่งปฏกิิริยาเชิงแสงของฟิล์มบางสังกะสี
ออกไซด์ภายใตก้ารฉายแสงยวู ี

นายประพันธ์   เคนท้าว เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 203-211 

Nitrate And Phoshate Contamination 
Of Xeset Riveras A Part Of Eia :  After 
Hydroelectric Powerm Xeset 2 Dam, 
Salavan, Laos People's Democratic 
Republic 

นางคิดอานงค์  นะไพวงศ ์ เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 298-306 

การตกค้างของสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟตในพริกและดินในพืน้ที่แปลงปลูก
พริก ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 
จังหวดัอุบลราชธานี 

นางสาวอรพรรณ   
กาญจนเสน 

เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 90-98 

ความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพรกิ : 
กรณีศึกษา ตําบลนากระแซง อําเภอเดชอดุม 
จังหวดัอุบลราชธานี 

นายอิสระ  มรดก เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 192-202 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่5 โดยใช้บทเรยีนสําเร็จรูป
ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

นางสาวกันตก์นษิฐ์   
โพธิจักร 

เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 113-120 
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ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรยีน หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใชพ้ืช
ท้องถิ่นเป็นฐานเรื่อง เคมีอินทรยี์ : กรณีศึกษา
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 

นางสาวกาญจนา   
แสงอรุณ 

เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 229-238 

ประสิทธิภาพและผลการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือวิชาฟิสิกส์เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์และ
การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่4 

นางชนิตกานต์   คําวัน เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 209-218 

การพัฒนาทักษะทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกริิยาเคมีโดยใช้การเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะชี้แนะแนวทาง 

นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 103-112 

การสํารวจความคาดหวังในการเรยีนฟิสิกส์
ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียน
ตานีวิทยา 

นางสาวดวงใจ  บุตรด ี เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 165-171 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
หลักการของอาร์คิมิดิส โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 5 

นายธง  คณะคณุ เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 179- 
191 

การพัฒนาแนวคิด เรื่อง สนามโน้มถ่วงของ
นักเรยีนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

นางสาวนิภาพร  รูปแกะ เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 198-208 

การสํารวจความคาดหวังในการเรยีนวิชา
ฟิสิกส์ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาที่ปทีี่ 4 

นายยศธร   บันเทิง เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 172-178 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ เรื่อง สารประกอบอินทรีย์โดยใช้
สารประกอบในชีวิตประจําวัน 

นางสาววิภารัตน์  เสนาผล เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 132-144 

การใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงเสียดทาน
ของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปืที่ 1 

นางสาวศิริรัตน์   ใจดี เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 192-197 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทักษะ
การแก้ปญัหา เรื่อง กรด-เบส โดยใช้
ปฏิบัติการแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวศุภาพิชญ์  กุลธ ิ เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 121-131 



33 
 

รายงานประจาํปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อวารสาร/การ

ประชุม 

ปีที่-เล่มที่-
หน้าที่วารสาร

ที่ตีพิมพ ์
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ
พึงพอใจตอ่การจัดการเรยีนรูท้ไีฟว์กระดาษ 
เรื่อง กรดและเบสของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

นางสนทรรศน์  มนัส เอกสารสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจยั ครั้งที่ 6 

หน้า 219-228 

การใช้วัฏจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ
การเกษตรอินทรีย์เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรือ่ง ระบบนิเวศ และเจตคติต่อ
การอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่3 

นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ วารสารหนว่ยวจิัย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่การ 
เรียนรู ้

 

การพัฒนาชดุการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายเจรญิ   สุทธิอาคาร Siam Physics 
Congress 2012 

หน้า 251-254 

การบรูณาการการเรยีนวิชาคณติศาสตร ์
และพิสิกส์ในโรงเรยีน 

นางสาวชลิตา   
ทักษิณกานนท ์

Siam Physics 
Congress 2012 

หน้า 266-268 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ที่บรูณาการ
เก็บกกัความรอ้นด้วยกอ้นกรวดเพื่อการสอน
วิชาฟิสิกส์ 

นางสาวดุจดาว  ช่วยสุข Siam Physics 
Congress 2012 

หน้า 269-272 

Designing apparatus and students' 
attitudes towards learning activities on 
fluid dynamic 

นางสาวประภัสสร  บุญเถิง The International 
Conference on 
Teaching Science 
and Mathematics 
using Toys and 
Hands-on 
Activities 
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ตารางที่ 7 แสดงบทความวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ชื่อวทิยานิพนธ ์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

Synthesis and 
characterization of high Tg 
carbazole-based 
amorphous hole-
transporting materials for 
organic light-emitting 
devices 

นางอมรรัตน ์  แท่งทอง Tetrahedron Letters ปีที่ 52, เล่มที่ 37, 
หน้า 4749-4752 

Meso-Muti(iodophenyl) 
porphyrins: synthesis, 
isolation,and identification 

นายปรีชา มูลสิน Tetrahedron Letters ปีที่ 52, เล่มที่ 37, 
หน้า 4795-4798 

Underway determination 
of dissolved inorgani 
carbon in estuarine waters 
by gas-diffustion flow 
analysis with C4D 
detection 

นายสมคิด   เพญ็ชาร ี Analytical 
MeThods,2012,xx,  
1-7 

หน้า 1278-1283 

Theoretical Study of 
Electronic Structure and 
Thermoelectric Properties 
of Doped CuAIO2 

นายปิยวงค์   ภูปัญญา Journal of 
ELECTRONIC 
MATERIALS 

หน้า 987-991 

Effect of Magnetron 
Discharge Power and N2 
Flow Rate for Preparation 
of TiCrN Thin Film 

นายสุวิช   ษมาพิสุทธิ ์ Procedia Engineering ปีที่ 32,  
หน้า 1135-1138 

Enhancement of learning 
achievement and 
integrated science process 
skills using science inquiry 
learning activities of 
chemical reaction rates 

นายวิชัย  ลาธ ิ Procedia-Social and 
Behavioral Sciences 

ปีที่ 46, 
หน้า 4471-4475 

Synthesis and Properties 
of  Oligofluorence-
thiophenes as Emissive 
Materials for Organic 
Electroluminescent 
Devices : Color-Tunning 
from Deep Blue to Orange 

นางสาวจาณียา  ขันชะลี Tetrahedron  
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ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 
46 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,397,840  บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดย
จําแนกเป็นแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 2,376,300 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ด
หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และจากเงินรายได้/กองทุนวิจัย จํานวน 13 โครงการ เป็นเงิน 285,000 บาท 
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณภายนอก 
จํานวน 24 โครงการ เป็นเงิน 7,736,540 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามงบประมาณ และแหล่งทุนสนับสนุน 

ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
แหลง่ทุน
สนับสนุน 

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้    
การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุเซรามกิ PMN-
PZT ที่เจือดว้ย MnO2 สําหรับการประยุกต์
เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทรกิ 

ผศ.ดร.รุ่งนภา  ทิพากรฐิตกิุล 320,100 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การแยกและศึกษาคุณสมบัติของไลติกเฟจที่
ทําลาย Lactococcus lactis RP359 ซึง่เป็น
หัวเชื้อในการหมักเค็มบักนัด 

ผศ.ดร.ปาริชาต ิ พุ่มขจร 345,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจล
ที่สามารถดูดซบัน้ําได้มากสําหรับการ
ประยุกตใ์ช้กําจดัโลหะหนัก 

รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ 333,300 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การศึกษาทางทฤษฎี การออกแบบ การ
สังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยูก่บัวงพิวโรล 

ดร.สิทธิพงษ์  โกมิล 330,300 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนานาโนคอมพอสิทเจลอิเล็กโตรไลต์
ชนิดใหม่โดยใชพ้อลิเมอร์ผสม PEO/PVDF-
HFP เป็นเมทรกิซ์เพื่อการประยุกตใ์ช้ในเซลล์
แสงอาทิตย์ชนดิสีย้อมไวแสง 

รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ 235,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสังเคราะหส์ารแอลฟากาแลคโตซิลเซรา
ไมด์ (KRN7000) 

ดร.อริสรา  อิสสะรีย์ 247,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการเคมีเสริมสร้าง
ทักษะการสืบเสาะสําหรับนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร 

 
214,500 

 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบและสร้างแม่เหล็กแบบลด
สนามแม่เหล็กสําหรับอิเลก็ตรอนขนาด 0-60 
mT สําหรับระบบการสร้างภาพอนุมูลอิสระ 

ดร.จิตกร  ผลโยญ 349,800 งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
แหลง่ทุน
สนับสนุน 

วิจัยเงินรายได ้    
การเตรียมและสมบัติของแบบพิมพ์สําหรับขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจากน้ํายาง
ธรรมชาติพรวีัลคาไนซ์โดยใช้นาโนซิลิกาเป็น
สารตัวเติม 

อาจารย์ปราณี  นุ้ยหน ู 22,500 เงินรายได้คณะ 

การเตรียมไฮโดรเจนเหลวจากยางธรรมชาติ
และแป้งมันสําปะหลังสําหรับปลูกพืช 

อาจารย์ชยัวุฒิ   วัดจัง 22,500 เงินรายได้คณะ 

การพยากรณ์ราคามันสําปะหลังโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทยีม 

อาจารยอ์นุพงษ ์ รัฐิรมย ์ 22,500 เงินรายได้คณะ 

การประเมินการจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อาจารย์นติ  หาญประเทศ 22,500 เงินรายได้คณะ 

การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสง
ของควอนตัมดอทโคยใช้วธิีเคดอทพ ี

ดร.วรศักดิ์   สุขบท 22,500 เงินรายได้คณะ 

การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบใน 
สุญญากาศเพื่อการศึกษา 

นายสายชล  พิมพ์มงคล 20,000 เงินรายได้คณะ 

การวเิคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิก กรด
ซอร์บิก กรดซาลิไซลิก และแซคคาริน ใน
อาหารดว้ยเทคนิครีเวอร์สเฟสไฮเพอร์
ฟอร์มานซ์ลิควคิโครมาโตกราฟี 

นางสาวเสาวนีย ์ เหล่าสิงห ์ 20,000 เงินรายได้คณะ 

กายวิภาคศาสตร์เปรยีบเทยีบและนิเวศวิทยา
ของพืชถกูคุกคามสกุลจอกบ่วาย (วงศ์หยาด
น้ําค้าง) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.ชอ่ทิพย์  กณัฑโชติ 22,500 เงินรายได้คณะ 

การประยุกตใ์ชเ้ว็บเชิงความหมายในการ
สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ว   

ดร.ชัชวิน  นามมั่น 22,500 เงินรายได้คณะ 

การพัฒนาระบบการจดัการเรยีนรู้แบบ
ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เรียน 

ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ 22,500 เงินรายได้คณะ 

การศึกษาคุณสมบัติและการจดัจําแนกชนิด
ยีสต์ทนรอ้น LKS-1   

ดร.ศศิธร  หล่อเรืองศิลป์ 22,500 เงินรายได้คณะ 

การศึกษาการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารยอ์ดุลย์เดช  ไศลบาท 22,500 เงินรายได้คณะ 

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดสํีาหรับการแจก
แจงข้อมูลถูกจดักลุ่มแบบเอกซ์โพเนนเชียล
เมื่อไม่ทราบค่าพารามิเตอร ์

อาจารย์คณิศา  โชติจันทึก 20,000 เงินรายได้คณะ 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
แหลง่ทุน
สนับสนุน 

ชุดปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อเสริมทกัษะการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเชงิ
มโนคติสําหรับนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

ดร.ศักด์ิศรี   สุภาษร 240,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

การสังเคราะหส์ารแอนทราซีน-ฟอสฟีนแอด
ดักลิแกนด์จากปฏิกิริยา Diels-Alder เพื่อ
ประยุกตใ์ช้ในปฏิกิริยาคะตะไลซิสด้วยโลหะ
พาลลาเดียม เหล็ก และทองแดง   

ดร.รักเกียรติ   จิตคต ิ 240,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

การสังเคราะหฟ์อสฟีนที่เสถียรต่ออากาศและ
ความชื้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นลิแกนดท์ี่
เร่งโดยแพลเลเดียมและทองแดง 

ดร.กิตตยิา  วงษ์ขันธ ์ 240,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

ระเบียบวิธทีําซ้าํสําหรับการประมาณค่า
เหมาะสมของลาํดับทางเดียวของเบริ์กแมนใน
ปริภูมิบานาค 

ดร.วีรยทุธ  นิลสระคู 208,500 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

การพัฒนาตัวเรง่ปฏิกิรยิากึง่วิวธิพันธุ์ชนิดใหม่
ที่มีโพลิเมอร์แปง้อะไมโลสสูงเป็นตัวรองรับ
อนุภาคโลหะแทรนซิชันนาโนและศึกษา
ประสิทธิภาพในการเร่งปฏกิิรยิาคู่ควบ ซูซูก-ิ
มิยาอุระ 

ดร.เสนอ  ชัยรมัย์ 240,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

การจําลองแบบอนุภาคขนาดนาโนของ
แพลเลเดียมบนผิวท่อคาร์บอนขนาดนาโน
สําหรับใชใ้นการเรง่ปฏิกริิยาและการดูดซับ 

ดร.ชาญ  อินทรแ์ต้ม 206,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

การจําลองแบบและการออกแบบโมเลกุลด้วย
การคํานวณเพื่อเข้าใจอย่างลึกซึง้ถงึอันตร-
กิริยาระหว่างสารยับยัง้ที่มีความจําเพาะสูงใน
การรักษาโรควณัโรคที่มีต่อเอนไซม์ 

ผศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ ์ 300,000 สกว. ฝ่าย
วิชาการ ทุนวิจยั
พื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์ 
สมุนไพร ยา
รักษาโรคและ
สารเสริมสุขภาพ 

การศึกษาและพัฒนาเชิงทฤษฎีด้วยการแปร
ค่าของศักย์ ยังผลสําหรับอะตอมจําลองใน
ระเบียบวิธีผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและ
กลศาสตร์เชิงโมเลกุล 

ดร.สิทธิพงษ์  โกมิล 60,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

การพัฒนาอุปกรณ์เรืองแสงชนดิอินทรีย์โดยใช้
โมเลกุลเชิงซ้อนอีรีเดยีมชนิดเปน็ประจุบวก 

ดร.รักเกียรติ  จติคติ 109,200 ทุนนักวจิัยใหม่ 
วท. (สวทช.) 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
แหลง่ทุน
สนับสนุน 

การพัฒนาสียอ้มไวแสงรูทเีนียมอินทรยี์ชนิด
ใหม่เพือ่ประยกุต์ใช้ใน Dye-sensitized 
solar cell 

ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 829,000 สํานักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน 

การพัฒนาสียอ้มไวแสงของโลหะรูทีเนยีมชนดิ
ใหม่เพือ่ใชใ้นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดของเหลว
และนาโนคอมโพสิทเจลอิเลก็โตรไลต์ของพอลิ
เมอร์ผสม 

รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ 650,000 สวทช. 
(ทุนอดุหนุน
โครงการวิจัย 
พัฒนาและ
วิศวศกรรม 

วิจัยและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ผศ.ดร.ชริดา   ปุกหุต 75,000 มหาวิทยาลัย 
Yamaguchi และ 
บริษทํ IWATA 
CHEMICAL 

รูปแบบในการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนที่
เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเรยีนรูข้อง
เด็กชั้นประถมศกึษา กรณีศึกษา: โรงเรียน
บ้านโนนสมบูรณ์ ตําบลโคกก่อง อําเภอสําโรง 
จังหวดัอุบลราชธานี 

ดร.วงกต   ศรีอไุร 99,840 สกว.ฝ่ายวจิัยเพือ่
ท้องถิ่น และ 
มอบ. 

โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาครูโดยผ่าน
โครงการวิจัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(ผ้ากาบบัว) 

ดร.สุระ  วุฒิพรหม 240,000 สกอ. 

ลักษณะทัว่ไปของทฤษฎีบท Dixmier ของ
การดําเนินการบนปริภูมิลําดับ lp (1≤p<∞) 

ดร.ฐิตารยี์  วุฒจิิรัฐิตกิาล 250,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

การคํานวณเชิงตัวเลขของตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ของการควบคุมมลภาวะทางน้ํา
และอากาศ 

ดร.จิรัชยา   ใจสะอาดซื่อตรง 646,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

การพัฒนาปฏิบตัิการกิจกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์สําหรับชั้นอนุบาล 

ดร.ศศิธร   ปัจจุโส 250,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

การพัฒนาปฏิบตัิการกิจกรรมการเรยีนรู ้
ตัวแบบเชิงคณติศาสตร์สําหรับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ดร.สุพจน์  สีบุตร 250,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

การพัฒนาโปรแกรมช่วยการเรียนวิชา
แคลคูลัสหลายตัวแปรด้วยชุดโปรแกรมเชิง
สัญลักษณ ์

ดร.ศักดิ์ดา  น้อยนาง 250,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของของไหลแบบ
อัดตัวไม่ไดท้ี่มีความหนืดผ่านแท่งทรงกระบอก 

ดร.ไพรินทร์  สุวรรณศร ี 220,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
แหลง่ทุน
สนับสนุน 

หมุนสองแทง่และทรงหว่งยางที่หมุนรอบ
เส้นแนวกลาง 

  คณิตศาสตร ์

ขั้นตอนวธิีสําหรับตัวดําเนินการทางเดียวแบบ
แมกซิมัลในปรภูิมิบานาค 

รศ.ดร.อทุิศ  อนิทร์ประสิทธิ์, 
ผศ.ดร.หทัยกาญจน์  วัฒนทวกีุล, 
ดร.วีรยทุธ  นิลสระคู 

500,000 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

การพัฒนาสียอ้มไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง 
D-pi-A โดยใช้เทคนิคทางเคมีคํานวณควบคู่
กับการทดลอง สําหรับเซลล์แสงอาทติย์ชนิดสี
ย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง 

ผศ.ดร.ศิริพร  จงึสุทธิวงษ ์ 1,000,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอดุมศึกษา 
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจยั
ในอุดมศึกษา 

การพัฒนาความรู้ของครูวทิยาศาสตร์ด้าน
ศาสตร์การสอน เนื้อหา และบรบิท โดยใช้
โครงงานวทิยาศาสตร์แบบงานวิจัยเป็นฐาน 

ดร.สุระ   วุฒิพรหม 240,000 สกว. (ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานวจิัยของ
อาจารยร์ุ่นใหม่) 

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.จันทร์เพญ็ อินทรประเสริฐ 393,000 สกว. ฝ่าย
อุตสาหกรรม 

 
 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิจัย ในลักษณะต่างๆ ทั้งการนําเสนอผลงานใน              
การประชุมทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร ในปีงบประมาณ 2555 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่                 
รวมจํานวน 86 เรื่อง แบ่งเป็นงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติ จํานวน 29 เรื่อง ดังตารางที่ 9 และงานวิจัยที่
เผยแพร่ระดับนานาชาติ จํานวน 57 เรื่อง ดังตารางที่ 10  
 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 
 

ชื่อบทความทางวิชาการ/
ผลงานวจิัย 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/ การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

Gamma-Ray Attenuation 
Coefficients of Recycled 
Borosilicate-Na2O-BaO-Sb2O3 
Glasses 

จินตนา เหล่าไพบูลย์,  
จเด็ด  เย็นใจ, เชิดศักดิ์  
บุตรจอมชยั และ เรวัฒน์ 
เหล่าไพบูลย ์

วารสารสมาคมนิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย 

1 December 
2011 

 
แลคติกแอสิดแบคทีเรีย : หัวเชือ้
และการถูกทําลายโดยแบคเทอริ
โอเฟจ 

ปาริชาติ พุ่มขจร และ  
พงศ์ศักดิ์ รัตนชยักุลโสภณ 

วารสารวทิยาศาสตร์ มข. ตุลาคม-ธันวาคม 
2554  
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ชื่อบทความทางวิชาการ/
ผลงานวจิัย 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/ การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

Sequential Extraction Analysis 
of Zinc, Cadmium, Lead and 
Copper in Contaminated Soil 

Kanya Kerdsiri, Janpen 
Intaraprasert, and 
ponlayuth Sooksami 

KKU Science Journal 23-24 January 
2012 

 
Analysis of 5-Organochlorine 
Pesticides in Sediment 
Samples by Gas 
Chromatography-Electron 
Capture Detection 

Amornrat Wongklom 
and Janpen 
Intaraprasert 

KKU Science Journal 23-24 January 
2012 

 

Headspace Solid-Phase 
Microextraction for the 
Determination of Trace 
Organochlorine Pesticides in 
River Sediment Samples by 
Gas Chromatography 

Amornrat Wongklom 
and Janpen 
Intaraprasert 

KKU Research Journal 23-24 January 
2012 

 

Optimization of Headspace 
Solid-Phase Microextraction 
Technique for the 
Determination of Trace 
Organochlorine Pesticides in 
Surface Sediment 

Amornrat Wongklom 
and Janpen 
Intaraprasert 

KKU Research Journal มกราคม-กุภาพันธ์
2555 

 

พอลิอะนิลีนและอนุพันธ์นําไฟฟ้า: 
การสังเคราะห์และการประยกุตใ์ช้
งาน 

เสนอ  ชัยรัมย ์ วารสารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

มกราคม-มีนาคม 
2555 

การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของ
พริกที่มีสาเหตจุากเชื้อรา 
Sclerotium Rolfsii ด้วยเชื้อแอคติ
โนมัยสีท Streptomyces 
hygroscopicus PACCH24 ที่
สร้างเอนไซม์ไคติเนส   

ปราณี พัฒนพพิิธไพศาล 
และ ชนิดาภา นวะพิฒ   

วารสารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

มกราคม-มีนาคม 
2555 

 

การคัดเลือกไลเปสจากแบคทีเรยี
ชอบอุณหภูมิสูงเพื่อการบําบัดน้าํ
เสียที่ปนเปื้อนไขมัน 

จิราวรรณ มลาไวย์ สาย
น้ําผ้ึง ฉายาพัฒน์ และ
ปราณี พัฒนพพิิธไพศาล   

วารสารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

เมษายน-มิถุนายน 
2555 

การพัฒนาทักษะการคิดเชงิวิพากษ์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เรือ่งอตัราการเกิดปฏิกริยิา
เคมี 

ธวัช ยะสุคํา,  
ศักดิ์ศรี สุภาษร 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 2555 
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ชื่อบทความทางวิชาการ/
ผลงานวจิัย 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/ การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรใ์นการทดลองเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การ
ทบทวนงานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาจากมหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

Saksri  Supasorn วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี

กันยายน-ธันวาคม 
2554 

 

การจดัการเรยีนรู้โดยใช้โครงงาน
สารในชีวิตประจําวันเป็นฐานใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข์ั้นบูรณาการสําหรบั
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เพ็ญศรี เศรษฐชัย, ศักดิ์ศรี 
สุภาษร และ นิภาวรรณ 
พองพรหม 

รายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรว์ิจยั ครั้งที่ 4 

12-13 มีนาคม 
2555 

 

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธีการสํารวจตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ เรือ่งการเกิดปฏิกริิยา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 

ศรัญญา แวงชิน, โชติ จิต
รังส,ี และ  ศักดิ์ศรี สุภาษร 

รายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรว์ิจยั ครั้งที่ 4 

12-13 มีนาคม 
2555 

 

การพัฒนาผลสมัฤทธิก์ารเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้: เรื่องการแยกสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

อัญชลี หลอดคาํ, ศักดิ์ศรี 
สุภาษร และ รักเกยีรติ จิต
คติ 

รายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรว์ิจยั ครั้งที่ 4 

12-13 มีนาคม 
2555 

 

Strong Convergence 
Theorems for a Pair of 
Strongly Quasi-nonexpansive 
Sequences in Hilbert 

Teerapon Sosawang, 
Weerayuth Nilsrakoo 
and Utith Inprasit 

Proceedings of The 
7th Annual Meeting in 
Mathematics 

26-27 เมษายน 
2555  

 
A Comparison of Three 
Numerical Approaches for 
Solving the Two-dimension 
Unsteady Advection-diffusion 
Equation    

Pongphan Mukwachi, 
Pairin Suwannasri, 
Sasithorn Pasjuso and 
Supot Seeput 

Proceedings of The 
7th Annual Meeting in 
Mathematics 

26-27 เมษายน 
2555  

 

Synthesis and cytotoxic 
activities of azanaphthoquinone 
annelated pyrrolo hydrazone 
derivatives 

Nipawan  Pongprom 
and Pornpan  Pungpo 

KKU Research Journal   มีนาคม-เมษายน 
2555  

 
Doxorubicin and Thousand 
Efforts to Get the Better Drugs 

Nipawan  Pongprom Science Journal Ubon 
Ratchathani University 

Jan- June, 2011 
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ชื่อบทความทางวิชาการ/
ผลงานวจิัย 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/ การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไลเปสโดย
แบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูง 
Geobacillus 
stearothermophilus PTL38 

ปราณี พัฒนพพิิธไพศาล วารสารวทิยาศาสตร์ มข.   กรกฎาคม-
กันยายน 2555 

 
การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
เรื่องกรด-เบส และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือร่วมกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี ่5 

ตาลารีน อับดุลฮานุง, 
ศักดิ์ศรี สุภาษร, อัญชลี 
สําเภา 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทรว์ิทยาเขตปัตตานี   

พฤษภาคม 2555 

ความหลากหลายของแบคทีเรยี 
ทนร้อนที่แยกได้จากน้ําพ ุ

สังวาลย์  แก่นโส วารสารวทิยาศาสตร์ มข. มิถุนายน 2555 

การจดัการเรยีนรู้บนเว็บดว้ยระบบ
มัลติมีเดีย รายวิชาโครงสร้างขอ้มูล
และขั้นตอนวิธีเรื่อง ต้นไม้ คิวส์ 
และแสตก   

บังอร บญุครอง และ  
ชาญชัย ศุภอรรถกร 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

การสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรระดับจดัการด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

นิภาพร คําหลอม และ 
สุจีรา อินทะนาม 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผิดปกติของการได้ยินของช่างซอ่ม
บํารุงเครื่องบินทหารในจงัหวัด
อุบลราชธาน ี

นิต หาญประเทศ และ 
สมฤทัย พพิุฒ 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

อิทธิพลของการเจือโคบอลต์ต่อ
กิจกรรมการเรง่ปฏิกิริยาเชงิแสง
ของฟิล์มบางสังกะสีออกไซต์ภายใต้
การฉายแสงยวู ี

ประพันธ์ เคนทา้ว และ
สุวัฒน์ ผาบจันดา 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

การหมกัเอทานอลจากน้ําค้ันแก่น
ตะวันที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน 
kluyveromyces marxianus สาย
พันธุ์ UBU 

อนุพล ฤกษ์สว่าง ภารวี ศรี
จันทร์ ชริดา ปกุหุต และ 
สนม โนนกลาง 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

Nitrate and Phosphate 
Contamination of Xeset 
Riveras A part of Eia: fter 
Hydroelectric Power, Xeset 2 
Dam, Salavan, Laos People's 
Democratic Republic 

K. Naphayvong and S. 
Chawanakul 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 
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ชื่อบทความทางวิชาการ/
ผลงานวจิัย 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/ การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

การพัฒนาระบบการประเมิน
ตนเองเพื่อการเรียนรูว้ิชาแคลคูลัส
เบื้องต้น 

วาสนา  เหง้าเกษ และ 
รตี   โบจรัส 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และความพึงพอใจตอ่การจัดการ
เรียนรู้ทีไฟว์กระดาษเรือ่งกรดและ
เบสของนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่5 

สนทรรศน์   มนัส และ 
กานต์ตะรตัน์  วุฒิเสลา 

เอกสารจากการสืบเนื่อง
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั 
ครั้งที่ 6  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

25-27 กรกฎาคม 
2555 

 
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 

ชื่อบทความทางวิชาการ/
ผลงานวจิัย 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/การประชุม 
ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

Elastic properties 
investigation of gamma-
radiated barium lead 
borosilicate glass using 
ultrasonic technique 

R. Laopaiboon, C. 
Bootjomchai, M. 
Chanphet, J. Laopaiboon 

Annals of Nuclear 
Energy 

1 November 
2011 

 

Electrocatalytic Oxidation of 
Ascorbic Acid Using a 
Poly(aniline-co-m-
ferrocenylaniline) Modified 
Glassy Carbon Electrode 

Sanoe Chairam, Worawit 
Sriraksa, Maliwan 
Amatatongchai and 
Ekasith Somsook 

Sensors 1 November 
2011 

 

Improving Text 
Categorization By Using A 
Topic Model 

Wongkot Sriurai Advanced Computing: 
An International 
Journal 

1 November 
2011 

 
Halpern-type iterations for 
strongly relatively 
nonexpansive mappings in 
Banach spaces 

Weerayuth Nilsrakoo Computers and 
Mathematics with  
Applications 

1 December 
2011 

 
Structural investigations of 
bismuth lead borosilicate 
glasses under the influence 
of gamma irradiation through 
ultrasonic studies 

Cherdsak Bootjomchai, 
Jintana Laopaiboon and 
Raewat Laopaiboon 

Radiation Effects and 
Defects in Solids 

April 2012 
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ชื่อบทความทางวิชาการ/

ผลงานวจิัย 
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/การประชุม 

ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

Fabrication and 
photocatalysis of 
nanostructured TiO2 for solar 
hydrogen production 

P. Wongwanwattana, P. 
Krongkitsiri, P. Limsuwan, 
U. Tipparach 

Ceramics international 1 January 2012 

 

Electronic and Lattice 
Vibrational Properties of 
Cubic SrHfO3 from Frist-
Principles Calculations 

A. Yangthaisong Journal of Electronic 
Materials 

1 March 2012 

 

Functional decompositions 
on vector-valued function 
spaces via operators 

Titarii Wootijirattikal, Sing-
Cheong Ong, Jitti Rakbud 

Journal of 
Mathematical Analysis 
and Applications 

15 May 2012 

 

Enhancing undergraduates’s 
conceptual understanding of 
organic acid-base-neutral 
extraction using inquiry-
based experiments 

Saksri  Supasorn Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 
Journal 

2-5 February 
2012 

 

Indirect Determination of 
Mercury by Inhibition of 
Glucose Oxidase Immobilized 
on a Carbon Paste Electrode 

A. Samphao, H. Rerkchai, 
J. Jitcharoen, D. 
Nacapricha and K. 
Kalcher 

International  Journal 
of  Electrochemical 
Science   

February 2012 

 

Underway determination of 
dissolved inorganic carboon 
in estuarine waters by gas-
diffusion flow analysis with 
C4D detection 

Somkid Pencharee, Peter 
A. Faber, Peter S. Ellis, 
Perran Cook, Janpen 
Intaraprasert, Kate 
Grudpan, and Ian D. 
McKelvie 

Analytical Methods May 2012 

 

Structural investigations of 
borosilicate recycled-barium- 
bismuth glasses under the 
influence of gamma-irradiation 
through ultrasonic and FTIR 
studies 

C. Bootjomchai, J. 
Laopaiboon, S. 
Nontachat, U. Tipparach, 
R. Laopaiboon 

Nuclear  Engineering 
and  Design 

July 2012 

 

Detection of Aeromonas 
salmonicida by Reverse 
Transcription-Multiplex 
Polymerase Chain Reaction 
 

Pongsak 
RATTANACHAIKUNSOPON, 
Parichat 
PHUMKHACHORN 

Bioscience 
Biotechnology and 
Biochemistry 

April 2012 
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ปีที่-เล่มที่-หน้าที ่
วารสารที่ตีพิมพ ์

Effect of Magnetron 
Discharge Power and N2 
Flow Rate for Preparation of 
TiCrN Thin Film 

S. Samapisut, U. 
Tipparach, G. Heness,  
G. McCredie 

Procedia Engineering March 2012 

 

Synthesis and 
characterization of 9,10-
substituted anthracene 
derivatives as blue light-
emitting and hole-
transporting materials for 
electroluminescent devices 

A-Monrat Thangthong, 
Duangratchaneekorn 
Meunmart, Narid 
Prachumrak, Siriporn 
Jungsuttiwong, Tinnagon 
Keawin, Taweesak 
Sudyoadsuk, Vinich 
Promarak 

Tetrahedron 18 Feb 2012 

 

Blue light-emitting and hole-
transporting materials based 
on 9,9-bis(4-
diphenylaminophenyl) 
fluorenes for efficient 
electroluminescent devices 

A-monrat Thangthong, 
Narid Prachumrak, 
Ruangchai Tarsang, 
Tinnagon Keawin, Siriporn 
Jungsuttiwong, Taweesak 
Sudyoadsuk and Vinich 
Promarak    

JOURNAL OF 
MATERIALS CHEMISTRY 

28 Feb 2012  

 

Carbazole dendronised 
triphenylamines as solution 
processed high T-g 
amorphous hole-transporting 
materials for organic 
electroluminescent devices 

Preecha Moonsin, Narid 
Prachumrak, Ratanawalee 
Rattanawan, Tinnagon 
Keawin, Siriporn 
Jungsuttiwong, Taweesak 
Sudyoadsuk and Vinich 
Promarak     

CHEMICAL 
COMMUNICATIONS   

18 Jan 2012 

 

Gamma-ray shielding and 
structural properties of 
barium–bismuth–borosilicate 
glasses 

Cherdsak Bootjomchai, 
Jintana Laopaiboon, 
Chadet Yenchai, Raewat 
Laopaiboon 

Radiation Physics and 
Chemistry 

July 2012 

 

A Cheap Synthetic Route to 
Commercial Ruthenium N3 
Dye for Sensitizing Solar Cell 
Applications 

Rukkiat Jitchati, Yuranan 
Thathong, Kittiya 
Wongkhan 

Advanced Materials 
Research  

 

March 2012 

 

Increases thermal stability 
and cellulose-binding 
capacity of Cryptococcus sp  

Jantaporn Thongekkaew, 
Hiroko Ikeda, Haruyuki 
Iefuji 

BIOCHEMICAL AND 
BIOPHYSICAL 
RESEARCH 
COMMUNICATIONS 

30 MAR 2012 
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ปีที่-เล่มที่-หน้าที่
วารสารที่ตีพิมพ ์

S-2 lipase by fusion of 
cellulose binding domain 
derived from Trichoderma 
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Murphy JM, et al. 

ORGANIC LETTERS JOURNAL OF ORGANIC 
CHEMISTRY 

AUG 3 2012 

Suppression of charge-ordering 
and appearance of 
magnetoresistance in a spin-
cluster glass manganite 
La0.3Ca0.7Mn0.8Cr0.2O3 

Sudyoadsuk T, 
Suryanarayanan R, Winotai P,  
et al. 

JOURNAL OF MAGNETISM AND 
MAGNETIC MATERIALS 

JOURNAL OF ALLOYS AND 
COMPOUNDS 

APR 5 2012 

Theoretical study of modes of 
adsorption of water dimer on H-
ZSM-5 and H-Faujasite zeolites 

Jungsuttiwong S, Limtrakul J, 
Truong TN 

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 
B 

CHEMICAL JOURNAL OF 
CHINESE UNIVERSITIES-
CHINESE 

OCT 2011 

The numerical solutions of 
differential transform method and 
the Laplace transform method for 
a system of differential equations 
 

Thongmoon M., Pusjuso S. Nonlinear Analysis: Hybrid Systems DISCRETE DYNAMICS IN 
NATURE AND SOCIETY 

2012 
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An acidic and thermostable 
carboxymethyl cellulase from the 
yeast Cryptococcus sp S-2: 
Purification, characterization and 
improvement of its recombinant 
enzyme production by high cell-
density fermentation of Pichia 
pastoris 

Thongekkaew J, Ikeda H, 
Masaki K, et al. 

PROTEIN EXPRESSION AND 
PURIFICATION 

JOURNAL OF INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGY & 
BIOTECHNOLOGY 

AUG 2012 

Reduction of Cr(VI) and 
bioaccumulation of chromium by 
Gram positive and Gram negative 
microorganisms not previously 
exposed to Cr-stress 

Pattanapipitpaisal P, 
Mabbett AN, Finlay JA, et al. 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BULLETIN OF 
ENVIRONMENTAL 
CONTAMINATION AND 
TOXICOLOGY 

AUG 2012 

Chromate reduction and 16S rRNA 
identification of bacteria isolated 
from a Cr(VI)-contaminated site 

Pattanapipitpaisal P, Brown 
NL, Macaskie LE 

APPLIED MICROBIOLOGY AND 
BIOTECHNOLOGY 

ANNALS OF MICROBIOLOGY SEP 2012 

Chromate reduction by 
Microbacterium liquefaciens 
immobilised in polyvinyl alcohol 

Pattanapipitpaisal, P; Brown, 
NL ; Macaskie, LE 

BIOTECHNOLOGY LETTERS   JOURNAL OF HAZARDOUS 
MATERIALS 

AUG 15 2012 

Prophylactic effect of 
Andrographis paniculata extracts 
against Streptococcus agalactiae 
infection in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) 

Rattanachaikunsopon P, 
Phumkhachorn P 

JOURNAL OF BIOSCIENCE AND 
BIOENGINEERING 

JOURNAL OF THE WORLD 
AQUACULTURE SOCIETY   

AUG 2012 
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Potential of Chinese chive oil as a 
natural antimicrobial for 
controlling Flavobacterium 
columnare infection in Nile tilapia 
Oreochromis niloticus 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

FISHERIES SCIENCE JOURNAL OF ANIMAL AND 
VETERINARY ADVANCES 

2012 

Bacteriophage specific to nisin 
producing-Lactococcus lactis 
subsp lactis TFF221, a starter 
culture inThai fermented food 

Phumkhachorn, Parichat ; 
Rattanachaikunsopon, 
Pongsak 

AFRICAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY RESEARCH   

CANADIAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 

DEC 2011 

Assessment of factors influencing 
antimicrobial activity of carvacrol 
and cymene against Vibrio 
cholerae in food 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

JOURNAL OF BIOSCIENCE AND 
BIOENGINEERING   

JOURNAL OF FOOD SCIENCE SEP 2012 

Bacteriophage specific to nisin 
producing-Lactococcus lactis 
subsp lactis TFF221, a starter 
culture inThai fermented food 

Phumkhachorn, Parichat ; 
Rattanachaikunsopon, 
Pongsak 

AFRICAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY RESEARCH   

CANADIAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 

DEC 2011 

Isolation and partial 
characterization of a 
bacteriophage infecting the shrimp 
pathogen Vibrio harveyi 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

AFRICAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY RESEARCH 

AFRICAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY RESEARCH 

APR 16 2012 

Antimicrobial Activity of Basil 
(Ocimum basilicum) Oil against 
Salmonella Enteritidis in Vitro and 
in Food 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY 

ANIMAL APR 2012 
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Contents and antibacterial activity 
of flavonoids extracted from 
leaves of Psidium guajava 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS 
RESEARCH 

PLOS ONE AUG 10 2012 

Synergistic Antimicrobial Effect of 
Nisin and rho-Cymene on 
Salmonella enterica Serovar Typhi 
in Vitro and on Ready-to-Eat Food 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY 

MOLECULES JUL 2012 

Potential of cinnamon 
(Cinnamomum verum) oil to 
control Streptococcus iniae 
infection in tilapia (Oreochromis 
niloticus) 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

FISHERIES SCIENCE INTERNATIONAL JOURNAL 
OF FOOD MICROBIOLOGY 

NOV 1 2011 

Shallot (Allium ascalonicum L.) oil: 
Diallyl sulfide content and 
antimicrobial activity against food-
borne pathogenic bacteria 

Rattanachaikunsopon, P. ; 
Phumkhachorn, P. 

AFRICAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY RESEARCH   

CURRENT OPINION IN 
BIOTECHNOLOGY 

APR 2012 

Antimicrobial Activity of Elephant 
Garlic Oil against Vibrio cholerae in 
Vitro and in a Food Model 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY 

EUROPEAN JOURNAL OF 
CLINICAL MICROBIOLOGY & 
INFECTIOUS DISEASES 

JUN 2012 

Diallyl Sulfide Content and, 
Antimicrobial Activity against 
Food-Borne Pathogenic Bacteria of 
Chives (Allium schoenoprasum) 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY 

ANTIMICROBIAL AGENTS AND 
CHEMOTHERAPY 

MAY 2012 

Potential of Psidium guajava 
Supplemented Fish Diets in  

Pachanawan, 
Adithepchaikarn ;  

JOURNAL OF BIOSCIENCE AND 
BIOENGINEERING 

SAUDI JOURNAL OF 
BIOLOGICAL SCIENCES 

APR 2012 
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Controlling Aeromonas hydrophila 
Infection in Tilapia (Oreochromis 
niloticus) 

Phumkhachorn, Parichat ; 
Rattanachaikunsopon, 
Pongsak 

   

Use of the gfp gene in monitoring 
bacteriocin-producing 
Lactobacillus plantarum N014, a 
potential starter culture in nham 
fermentation 

Phumkhachorn, Parichat ; 
Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Khunsook, 
Sumpars 

JOURNAL OF FOOD PROTECTION AFRICAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY RESEARCH 

FEB 16 2012 

Isolation and preliminary 
characterization of a bacteriocin 
produced by Lactobacillus 
plantarum N014 isolated from 
Nham, a traditional Thai 
fermented pork 

Rattanachaikunsopon, 
Pongsak ; Phumkhachorn, 
Parichat 

JOURNAL OF FOOD PROTECTION PAKISTAN JOURNAL OF 
BOTANY 

MAR 2012 

Phenylobacterium lituiforme sp 
nov., a moderately thermophilic 
bacterium from a subsurface 
aquifer, and emended description 
of the genus Phenylobacterium 

Kanso S, Patel BKC INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY 
MICROBIOLOGY 

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SYSTEMATIC AND 
EVOLUTIONARY 
MICROBIOLOGY 

APR 2012 

Bacillus subterraneus sp nov., an 
iron- and manganese-reducing 
bacterium from a deep subsurface 
Australian thermal aquifer 

Kanso S, Greene AC, Patel 
BKC 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY 
MICROBIOLOGY 

SYSTEMATIC AND APPLIED 
MICROBIOLOGY 

JUN 2012 

OH masers and magnetic fields near 
the cometary HII region G34.3+0.2 

Gasiprong N, Cohen RJ, 
Hutawarakorn B 

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL 
ASTRONOMICAL SOCIETY   

ASTRONOMY REPORTS   JAN 2012   
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Hydroxyl maser disc and outflow 
in the Orion-BN/KL region 

Cohen RJ, Gasiprong N, 
Meaburn J, et al. 

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL 
ASTRONOMICAL SOCIETY   

ASTRONOMY & 
ASTROPHYSICS 

AUG 2012 

Conformational analysis of 
nevirapine, a non-nucleoside HIV-1 
reverse transcriptase inhibitor, 
based on quantum mechanical 
calculations 

Hannongbua S, 
Prasithichokekul S, Pungpo P 

JOURNAL OF COMPUTER-AIDED 
MOLECULAR DESIGN 

ORGANIC & BIOMOLECULAR 
CHEMISTRY   

2012 

A microfluidic system for 
evaluation of antioxidant capacity 
based on a peroxyoxalate 
chemiluminescence assay 

Amatatongchai Maliwan, 
Hofmann Oliver, Nacapricha 
Duangjai, et al 

ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL 
CHEMISTRY 

CHIMIA   2012 

Flow-injection determination of 
iodide ion in nuclear emergency 
tablets, using boron-doped 
diamond thin film electrode 

Chailapakul, O ; 
Amatatongchai, M ; Wilairat, 
P ; et al. 

TALANTA JOURNAL OF APPLIED 
ELECTROCHEMISTRY 

AUG 2012 

Stereospecific synthesis of 1,2-cis 
glycosides by vinyl-mediated IAD 

Chayajarus K, Chambers DJ, 
Chughtai MJ, et al. 

ORGANIC LETTERS JOURNAL OF SYNTHETIC 
ORGANIC CHEMISTRY JAPAN 

APR 2012 

Efficient synthesis of carbohydrate 
thionolactones 

Chayajarus, Kampanart ; 
Fairbanks, Antony J. 

TETRAHEDRON LETTERS JOURNAL OF ORGANIC 
CHEMISTRY 

DEC 16 2011 

Allyl protecting group mediated 
intramolecular aglycon delivery: 
optimisation of mixed acetal 
formation and mechanistic 
investigation 

Cumpstey, I ; Chayajarus, K ; 
Fairbanks, AJ ; et al. 

TETRAHEDRON-ASYMMETRY   EUROPEAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   

MAY 2012 
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Chemical shift correlation at high 
MAS frequencies employing low-
power symmetry-based mixing 
schemes 

Herbst, Christian ; Herbst, 
Jirada ; Leppert, Joerg ; et 
al. 

JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR JOURNAL OF MAGNETIC 
RESONANCE 

APR 2012 

Broadband N-15-C-13 dipolar 
recoupling via symmetry-based RF 
pulse schemes at high MAS 
frequencies 

Herbst, Christian ; Herbst, 
Jirada ; Carella, Michela ; et 
al. 

JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR SOLID STATE NMR 2012 

Enhancement of T-c and the re-
entrant spin glass transition in 
La0.86Ca0.14Mn1-yCryO3 (y=0, 0.1 
and 0.2) 

Sudyoadsuk T, 
Suryanarayanan R, Winotai P 

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED 
MATTER 

JOURNAL OF PHYSICS-
CONDENSED MATTER 

OCT 19 2011   

A reconsideration on convergence 
of three-step iterations for 
asymptotically nonexpansive 
mappings 

Nilsrakoo Weerayuth, 
Saejung Satit 

APPLIED MATHEMATICS AND 
COMPUTATION 

JOURNAL OF APPLIED 
MATHEMATICS 

2012 

Adsorption of Cu4, Ag-4 and Au-4 
particles on the regular MgO(001) 
surface: A density functional study 
using embedded cluster models 

Inntam C,  Moskaleva LV, 
Yudanov IV ; et al. 

CHEMICAL PHYSICS LETTERS   JOURNAL OF PHYSICAL 
CHEMISTRY C 

MAY 31 2012 

Adsorption of dimers and trimers of 
Cu, Ag, and Au on regular sites and 
oxygen vacancies of the MgO(001) 
surface: a density functional study 
using embedded cluster models 

Inntam C,  Moskaleva LV, 
Neyman KM ; et al. 

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS 
SCIENCE & PROCESSING 

JOURNAL OF VACUUM 
SCIENCE & TECHNOLOGY A 

MAY 2012   
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Adsorption of M Species and M-2 
Dimers (M = Cu, Ag, and Au) on 
the Pristine and Defective Single-
Walled Carbon Nanotubes: A 
Density Functional Theory Study   

Inntam, Chan; Limtrakul, 
Jumras 

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 
C 

JOURNAL OF THE AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY 

FEB 15 2012 

Single d-metal atoms on F-s and 
F-s(+) defects of MgO(001): A 
theoretical study across the 
periodic table 

Neyman, KM ; Inntam, C ; 
Matveev, AV ; et al. 

JOURNAL OF THE AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY 

SURFACE SCIENCE JUL 2012 

N-Arylation of nitrogen heterocycles 
with 2,4-difluoroiodobenzene 

Jitchati Rukkiat, Batsanov 
Andrei S., Bryce Martin R. 

TETRAHEDRON ARKIVOC 2012 

Variable contact gap single-
molecule conductance 
determination for a series of 
conjugated molecular bridges 

Haiss, Wolfgang ; Wang, 
Changsheng ; Jitchati, 
Rukkiat ; et al. 

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED 
MATTER 

PHYSICAL REVIEW B AUG 23 2012 

Optimization of Capping Potentials 
for Spectroscopic Parameters in 
Hybrid Quantum Mechanical/ 
Mechanical Modeling Calculations 

Komin Sittipong, Sebastiani 
Daniel 

JOURNAL OF CHEMICAL THEORY 
AND COMPUTATION 

PHYSICA STATUS SOLIDI B-
BASIC SOLID STATE PHYSICS 

FEB 2012 

Vicinal dianions of diethyl alpha-
aroylsuccinates: preparation of 
functionalized-2,3-dihydrofurans 
and -furans, and diaxial 2,4-diaryl-
3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes 

Pohmakotr M, Issaree A, 
Sampaongoen L, et al. 

TETRAHEDRON LETTERS MOLECULAR DIVERSITY   MAY 2012 
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Thermotropic liquid crystalline 
polymer (Rodrun LC5000)/ 
polypropylene in situ composite 
films: rheology, morphology, 
molecular orientation and tensile 
properties 

Saengsuwan S, Bualek-
Limcharoen S, Mitchell GR, 
et al. 

POLYMER JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE 

DEC 2011 

Potential of Coriander 
(Coriandrum sativum) Oil as a 
Natural Antimicrobial Compound 
in Controlling Campylobacter 
jejuni in Raw Meat 

Rattanachaikunsopon 
Pongsak, Phumkhachorn 
Parichat 

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY 

OURNAL OF MEDICAL 
MICROBIOLOGY 

OCT 2011 

Strong convergence to common 
fixed points of countable 
relatively quasi-nonexpansive 
mappings 

Nilsrakoo Weerayuth, 
Saejung Satit 

FIXED POINT THEORY AND 
APPLICATIONS 

APPLIED MATHEMATICS AND 
COMPUTATION 

JAN 2012 

Determination of effective atomic 
numbers and effective electron 
densities for Cu/Zn alloy 

Kaewkhao J., Laopaiboon J., 
Chewpraditkul W. 

JOURNAL OF QUANTITATIVE 
SPECTROSCOPY & RADIATIVE 
TRANSFER 

MEDICAL PHYSICS APR 2012 
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ด้านการบริการวิชาการ 
 โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวชิาการ 
 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยคณะฯ ได้ให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนเป็นประจําทุกปี ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของ
เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 14 โครงการ เป็นเงิน 2,386,300 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นจํานวน 11   โครงการ เป็นเงิน 8,674,986.68 บาท 
(แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนรายละเอียดสามารถแสดงได้ดังนี้  
 

ตารางที่ 12 จาํนวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จําแนกตามงบประมาณ และแหลง่ทุน 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลง่ทุน 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจําปี 2555 

ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย ์ 787,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครู-ศิษย์ คู่คิดโครงงานวิทยาศาสตร ์ ดร.สุระ  วุฒิพรหม 180,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครู-ศิษย์ประดษิฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา 180,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

นายชัชวิน   นามมั่น   25,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

IT Camp for Youth: ค่ายไอทีสําหรับเยาวชน นายอนุพงษ์   รฐัิรมย ์ 114,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

อบรมคอมพิวเตอร์เพือ่พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร 
ด้านระบบสารสนเทศ 

นางอัปสร  อินทิแสง      84,300 งบประมาณ
แผ่นดิน 

วิทยาศาสตร์สัญจร ดร.สายสมร   ลําลอง 150,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

เปิดมหาวทิยาลัยวันพฤหัสบ่าย ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย ์ 100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การผลิตส่ือการเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์ 
สําหรับครูผู้สอนวิชาชีววิทยา 

ผศ.ดร.ถาวร  สุภาพรม 77,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การอบรมเนื้อหาความรู้ทางชีววิทยาที่เข้าใจ
คลาดเคลื่อนและเทคนิคการออกข้อสอบแบบเลือกตอบ 
สําหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 

ผศ.แก้ว  อุดมศิริชาคร 80,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

เปิดบ้านวิทยาศาสตร ์ นางสาวมาลี   ประจวบสุข 130,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสร้างแหล่งเรียนรูอ้อนไลนท์างดาราศาสตร ์ ผศ.ดร.ธานินทร ์  นุตโร 77,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลง่ทุน 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ตามแนวทางพระราชดําร ิ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

 
 

 
โครงการที่ไดง้บประมาณสนับสนุนจากแหล่งทนุภายนอก 

  

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี ทีจ่ัดกิจกรรม จํานวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) แหลง่ทุน 

อบรมครรูะดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 : 1-5 ก.ย.55 
ครั้งที่ 2 : 9-13 มิ.ย.55 

120 
120 

873,000 สสวท. 

การประกวดโครงงานของ            
นักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์  
ครั้งที่ 15 

26 ก.ย.55 500 200,000 NECTEC 

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 : 9-24 ต.ค.54 
ค่าย 2 : 14-28 มี.ค.55 

240 
132 

2,930,100 สอวน. 

การจดัการแข่งขันชีววทิยา โอลิมปิก
ระดับชาต ิ

5-9 เม.ย.55 280 1,700,000 สอวน. 

การอบรมทกัษะปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรยีนห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร์ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 19-20 พ.ย.54 132 159,104 งบโรงเรียน 
โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลัย 17-18 ธ.ค.54 33 65,818.50 งบโรงเรียน 
โรงเรียนขขุันธ ์ ครั้งที่ 1 : 28-29 ม.ค.55 

ครั้งที่ 2 : 7-8 ก.ค.55 
26 
29 

44,176 
43,846 

งบโรงเรียน 

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ครั้งที่ 1 : 4-5 ก.พ.55 
ครั้งที่ 2 : 8-9 ก.ย.55 

104 
69 

118,151 
78,930.50 

งบโรงเรียน 

โรงเรียนเรณูนครวิทยาคม 18-19 ก.พ.55 57 77,423.50 งบโรงเรียน 
โรงเรียนสุรวทิยาคาร ครั้งที่ 1:22-24 มิ.ย.55 

ครั้งที่ 2:29 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 
133 
78 

242,176 
155,991 

งบโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีสิรเิกศ 21-22 ก.ค.55 32 48,576 งบโรงเรียน 
โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน 25-26 ส.ค.55 60 45,804 งบโรงเรียน 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช EEP 8-9 ก.ย.55 75 95,502 งบโรงเรียน 
โรงเรียนกันทรลักษ์วทิยา 22-23 ส.ค.55 27 48,449.50 งบโรงเรียน 
โรงเรียนพิบูลมงัสาหาร 22-23 ส.ค.55 40 51,172 งบโรงเรียน 
การอบรมการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ์
โรงเรียนขขุันธ ์ 7-8 ก.ค.55 28 59,609 งบโรงเรียน 
โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลัย 7-8 ก.ค.55 37 56,369.50 งบโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี ทีจ่ัดกิจกรรม จํานวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหลง่ทุน 

โรงเรียนสตรีสิรเิกศ 21-22 ก.ค.55 35 64,586.50 งบโรงเรียน 
โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน 25-26 ส.ค.55 37 62,166.50 งบโรงเรียน 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช EEP 8-9 ส.ค.55 40 158,609 งบโรงเรียน 
โรงเรียนกันทรลักษ์วทิยา 22-23 ส.ค.55 22 54,474 งบโรงเรียน 
ศูนย์บริการวิชาการ     
ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์และทดสอบ   1 ต.ค.54-30 ก.ย.55  157,168 ผู้รับบริการ 
หน่วยตรวจวเิคราะห์โครโมโซม 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55  853,190 ผู้รับบริการ 
หน่วยบรกิารวิชาการตรวจวิเคราะห์
วัสดุ 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55  193,657.50 ผู้รับบริการ 

หน่วยบรกิารวิชาการกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55  18,374.18 ผู้รับบริการ 

หน่วยวิเคราะหส์มบัติทางความร้อน 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55  18,562.50 ผู้รับบริการ 
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด 18 โครงการ เป็นเงิน 1,155,625 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) ซึ่งในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 838,000 บาท (แปดแสนสาม
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น จํานวน 11 โครงการ เป็นเงิน 317,625 
บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สอบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 13 โครงการ/กิจกรรมในการอนุรกัษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรม  

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดกจิกรรม 

งบประมาณ แหลง่ทุน 

กิจกรรมค่ายอนรุักษ์ป่าสําหรับ
เยาวชนรอบพื้นที่มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี รุน่ที่ 3 

ผศ.แก้ว  อุดมศิริชาคร 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 140,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การอนรุักษ์แหล่งพันธุกรรมเหด็
ป่า เพื่อสืบสานวิถีแห่งความ
พอเพียงของชุมชนอีสานใต ้

ผศ.อชิรญาณ์ปวริศกร 
วัฒนโกศล 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 99,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสํารวจสมุนไพรพื้นบ้านที่
ชาวบ้านใช้รกัษาโรคใน
ชีวิตประจําวันในเขตจงัหวดั
ยโสธร 

อาจารย์มาลี ประจวบสุข 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 80,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสํารวจความหลากหลาย
ของเชื้อยีสตท์ี่ใช้ในการผลิต
สาโทในพื้นทีจ่ังหวัดสุรินทร์ 
เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูล 

ดร.สนม  โนนกลาง 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 108,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสํารวจและจัดทําฐานข้อมลู
พรรณไม้พื้นล่างใน
มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ดร.ชอ่ทิพย์  กณัฑโชติ 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 80,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสํารวจและจัดทําแผนที่
พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ดร.วิโรจน์  เกษรบัว 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การเพาะเมล็ดเพื่อการ
ขยายพันธุ์และการเก็บรกัษา
พันธุ์กล้วยไม้ป่า 

ผศ.ดร.อรญัญา พิมพ์มงคล 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 130,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

เตรียมความพรอ้มนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2555  

งานกิจการนกัศึกษา 19-26 พ.ค.55 35,000 เงินรายได้
คณะ 

ไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 
2554 

งานกิจการนกัศึกษา 14 ม.ิย.55 55,000 เงินรายได้
คณะ 

รับขวญับัณฑิตใหม่ งานกิจการนกัศึกษา 20 ธ.ค.54 68,000 เงินรายได้
คณะ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดกจิกรรม 

งบประมาณ แหลง่ทุน 

เตรียมความพรอ้มนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

งานกิจการนกัศึกษา 21 ม.ค.-1 มี.ค.55 61,300 เงินรายได้
คณะ 

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนกัศึกษา 5 ต.ค.54,6 พ.ย.54 11,000 เงินรายได้
คณะ 

ประกวดเชียร์ลีดเดอร ์
ประจําปีการศึกษา 2555 

งานกิจการนกัศึกษา 2 ก.ย.55 20,225 เงินรายได้
คณะ 

สานสายใยน้องพี่ทําบุญและ
บําเพ็ญประโยชน์ที่วัด 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร ์

23 ม.ิย.55 18,000 เงินรายได้
คณะ 

สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบันและอาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร ์

1 ก.ย.55 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เงินรายได้
คณะ 

ทําบุญตกับาตร รับขวญัน้อง
ใหม่  
ปีการศึกษา 2554 

ภาควิชาเคมี 24 ม.ิย.55 20,600 เงินรายได้
คณะ 

ทําบุญภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ 17 ม.ิย.55 9,500 เงินรายได้
คณะ 

สืบสายใย ใฝ่สามัคคี น้องพี่มี
วัฒนธรรม 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 19,000 เงินรายได้
คณะ 
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การบริหารจัดการ 
บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 207 คน จําแนกตามสายงาน ได้แก่ 
  - บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 126 คน 
  - บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน   81 คน 
ตารางที่ 14 จาํนวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  

ภาควิชา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิในปีงบประมาณ 2555 
รวม ปฏิบัติงานประจํา ศึกษาต่อ 

เอก โท ตรี รวม เอก โท ตรี รวม 
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ รองศาสตราจารย ์ 1 - - 1 - - - - 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 9 3 - 12 - 1 - 1 13 
อาจารย ์ 9 8 - 17 - 1 - 1 18 

รวม 19 11 - 30 - 2 - 2 32 
เคมี รองศาสตราจารย ์ 1 1 - 2 - - - - 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 - - 6 - - - - 6 
อาจารย ์ 16 4 - 20 - - - - 20 

รวม 23 5 - 28 - - - - 28 
ฟิสิกส์ รองศาสตราจารย ์ 1 2 - 3 - - - - 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 - - 6 - 1 - 1 7 
อาจารย ์ 11 4 - 15 - - - - 15 

รวม 18 6 - 24 - 1 - 1 25 
คณิตศาสตร์ สถิต ิ
และคอมพิวเตอร ์

รองศาสตราจารย ์ 1 - - 1 - - - - 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 - - 4 - - - - 4 
อาจารย ์ 18 15 1 34 - 2 - 2 36 

รวม 23 15 1 39 - 2 - 2 41 
รวมทัง้คณะ รองศาสตราจารย ์ 4 3 - 7 - - - - 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 25 3 - 28 - 2 - 2 30 
อาจารย ์ 54 31 1 86 - 3 - 3 89 

รวม 83 37 1 121 - 5 - 5 126 
ท่ีมา : งานบรหิารงานบุคคล 
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ตารางที่ 15 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

สายวิชาการ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ภาควิชา 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 
สถ

ิติแ
ละ

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ 

เค
มี 

ฟิส
ิกส

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์
ชีว

ภา
พ 

ข้าราชการ 73 57.94 20 17 16 20 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดนิ) 

36 28.57 13 8 9 6 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

16 12.70 8 3 - 5 

ลูกจ้างชัว่คราว 1 0.79 - - - 1 

รวม 126 100.00 41 28 25 32 

คิดเป็นร้อยละ 32.54 22.22 19.84 25.40 
ท่ีมา : งานบริหารงานบุคคล 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
 

 

73 คน  
57.94% 

36 คน 
28.57% 

16 คน 
12.70% 

1 คน 
0.79% 

ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางที่ 16 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

สายสนับสนุน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 

ต  ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ข้าราชการ 24 29.63 2 10 12 

ลูกจ้างประจ า 10 12.35 5 5 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

16 19.75 1 11 4 

ลูกจ้างชัว่คราว 18 22.22 4 13 1 

ลูกจ้างโครงการ 13 16.05 1 11 1 

รวม 81 100.00 13 50 18 

คิดเป็นร้อยละ 16.05 61.73 22.22 
ท่ีมา : งานบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ 
 

24 คน 
29.63% 

10 คน 
12.35% 16 คน 

19.75% 

18 คน 
22.22% 

13 คน 
16.05% 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างโครงการ 
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ตารางที่ 17 แสดงอัตราก าลังของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกได้ดังนี้ 
 

อัตราก าลัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ   
   - สายวิชาการ 73 35.27 
   - สายสนับสนุน 24 11.59 
ลูกจ้างประจ า   
   - สายสนับสนุน 10 4.83 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)   
   - สายวิชาการ 36 17.39 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะ)   
   - สายวิชาการ 16 7.73 
   - สายสนับสนุน 16 7.73 
ลูกจ้างชั วคราว   
   - สายวิชาการ 1 0.48 
   - สายสนับสนุน 18 8.70 
ลูกจ้างโครงการ   
   - สายสนับสนุน 13 6.28 

รวม 207 100.00 
ท่ีมา : งานบริหารงานบุคคล 

 
ภาพที่ 5  แสดงรอ้ยละอัตราก าลังของคณะวิทยาศาสตร ์

 
 

97 คน 
46.86% 

10 คน 
4.83% 

68 คน 
32.85% 

19 คน 
9.18% 

13 คน  
6.28% 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลุกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างโครงการ 
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บุคลากรที ลาศึกษาต่อ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรที่ลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จ านวน 7 คน จ าแนก
เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 2 คน ได้แก่ 
  -  บุคลากรที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ จ านวน  3  คน 
  -  บุคลากรที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ     จ านวน  4  คน 
 
 

ตารางที่ 18 จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ได้แก่ 
 

ที  ชื อ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ระดับปริญญา/

สาขาวิชา 
สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ 
 

นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาเอก  
สาขาฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

ทุนส่วนตัว 

2 นายวสันต์ หล้าสร้อย 
 

นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท 
สาขาฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุนส่วนตัว 

3 นายสมปอง เวฬุวนาธร 
 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 
สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 
 
 
ตารางที่ 19 จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ได้แก่ 
 

ที  ชื อ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ระดับปริญญา/

สาขาวิชา 
สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 น.ส.กัญญ์จนา นึกด ี
 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 
สาขาจุลชีววิทยา 
โมเลกุล 

University of Paul 
Sabatier 

ทุน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

2 นายสุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา 
 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 
Tottori University 

Molccular 
Breeding 

ทุนส่วนตัว 

3 นายวิชิต สมบัต ิ
 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 
Computer 
Science 

University of Essex ทุน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

4 น.ส.กาญจนา ศิวเลิศพร อาจารย ์ ปริญญาเอก 
สาขาฟิสิกส ์

Cardiff University ทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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บุคลากรดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 

                          

                    

                

 

                

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6 – 8     
ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช  

อาจารย์   

กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6 – 8  
   นางเกษมณี  โสภาณเวช 

นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ            

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย                          
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  สุดยอดสุข 

อาจารย์ 

กลุ่มลูกจ้างประจ า       
 นางสุภาพร  กรแก้ว 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                      
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บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 

               

                       

                

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย    
ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม  

อาจารย์                         

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย    
นางสาวเสาวนีย์  เหล่าสิงห ์

นักวิทยาศาสตร์                          

กลุ่มลูกจ้างชั วคราว   
นายชัยบัญชา  กุค าใส  

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                          
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การพัฒนาบุคลากร การอบรมสมัมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร  

 

ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์  
ครั้งท่ี 5/2554 

กรุงเทพฯ 8-12 ต.ค.54 8,150 

 ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร ์ ประเทศเยอรมัน 8-17 พ.ย.54 77,755 
 ประชุมความร่วมมือท่ีประชุม

คณบดีแห่งประเทศไทย 
มุกดาหาร 14-19 ธ.ค.54 2,928 

 หลักสตูรการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ประเทศลาว 13-16 ก.พ.55 8,480 

 ประชุมคณบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งท่ี 3/2555 

กรุงเทพฯ 15-16 มิ.ย.55 8,210 

 ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ 

เชียงใหม ่ 25 ส.ค.-1 ก.ย.55 46,330 

 โครงการเพาะพันธ์ปัญญา กรุงเทพฯ 31 ก.ค.-2 ส.ค.55 1,500 
นางเรไร  ตียาพันธ ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์

โครงการทุนเรียนดี รุ่น 4  
ปี 2555 

ขอนแก่น 3-4 ก.พ. 55 3,500 

นายกมล ค าพิบลูย ์ Bizit 2011 Forwarding 
Business 

กรุงเทพฯ 13-15 ต.ค.54 2,514 

 อบรมหลักสูตรการดูแล
บ ารุงรักษาและตรวจซ่อม PC 

กรุงเทพฯ 29 ก.ค.-2 ส.ค.
55 

9,486 

นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย ์ ประชุมการติดตัง้ Linux Sever 
เบื้องต้น 

กรุงเทพฯ 16-21 ต.ค.54 9,824 

นายวัชรินทร์ วงษ์ทอง ประชุมการติดตัง้ Linux Sever 
เบื้องต้น 

กรุงเทพฯ 16-21 ต.ค.54 9,824 

นางสาวดุจฤทัย สหพงษ ์ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรที่ 3 

มหาสารคาม 25-28 ต.ค.54 4,240 

นายสมบตัิ หลักบญุ ประชุมการจัดการความรู้
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

นครราชสีมา 22-23 มี.ค.55 1,480 

 เข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร สกอ.
วลัยลักษณ์เกมส ์

ภูเก็ต 15-27 เม.ย.55 10,520 

นางพิกุล ยิ่งยง อบรมหลักสูตรการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และ
งบประมาณส่วนราชการ 

อุบลราชธาน ี 18-19 พ.ค.55 3,500 

นางวรุณี ไชยกาล เข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร สกอ.
วลัยลักษณ์เกมส ์

ภูเก็ต 15-28 เม.ย.55 10,120 

นางทุติยาภรณ์ วีระกลุ อบรม การพัฒนาห้องสมุดสู่
ประชาคมอาเซ่ียน 

กรุงเทพฯ 29 ส.ค.-1 ก.ย.
55 
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

นางสาวศิรดาภักค์  พิทักษา อบรมหลักสูตรการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และ
งบประมาณส่วนราชการ 

อุบลราชธาน ี 18-19 พ.ค.55 3,500 

นายศุภชัย เชื้อพันธ ์ เข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร สกอ.
วลัยลักษณ์เกมส ์

ภูเก็ต 15-28 เม.ย.55 7,620 

นางสาวนลิน พรหมสิงห ์ อบรมหลักสูตร Microsoft 
Excel ส าหรับงานบัญชีและ
การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 5 

ขอนแก่น 15-18 ก.ค.55 6,564 

นางสาววันวิสา ส่งเสรมิ ประชุมประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัของอาหาร 

กรุงเทพฯ 4-8 ก.ย.55 11,800 

นางสาวสุนสิา นาครินทร ์ อบรมหลักสูตร Microsoft 
Excel ส าหรับงานบัญชีและ
การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 5 

ขอนแก่น 15-18 ก.ค.55 6,764 

อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน ์ เดินทางไปประชุมคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 1/55 

นครปฐม 10-11 ก.พ. 55 4,132.60 

ดร.กนกพร  ช่างทอง ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 26-27 เม.ย.55 3,280 

นางสาวพูลพิศสมัย ไพศาลธรรม อบรม Microsoft Project  
รุ่นที่ 2 

ขอนแก่น 9-11 พ.ค.55 7,820 

นางกานต์อนงค์  นิตรักษ์ อบรมคอมพิวเตอร์ 
Professional web designer 

กรุงเทพฯ 6-11 พ.ค.55 12,000 

ดร.นงคราญ  สระโสม ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 26-27 เม.ย.55 3,280 

ดร.ไพรินทร์  สุวรรณศร ี ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 25-28 เม.ย.55 5,146.33 

ดร.จริัชยา ใจสะอาดซื่อตรง ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 25-27 เม.ย.55 6,187 

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล ประชุมศูนย์ความเปน็เลิศด้าน
คณิตศาสตร์ระยะที่ 2 

อุบลราชธาน ี 24-25 ธ.ค.54 5,705 

 ประชุมการศึกษาทั่วไป
ระดับชาติครั้งที่ 6 

กรุงเทพฯ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.
55 

7,510 

 ประชุม ทฤษฎีจุดตรึงครั้งที่ 6 อุตรดิตถ์ 29 ก.ค.-2 ส.ค.
55 

8,193 

อาจารยช์ยาพร แก่นสาร์ อบรม oracle academy 
instructor 

มหาสารคาม 23-26 ก.พ.55 6,014 
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

 การประยุกต์ใช้ภาพถา่ยจาก
ดาวเทียม THEOS 

อุบลราชธาน ี 1-7 ก.ค.55 5,986 

นายพชิิต  โสภากันต ์ เทคนิคการเขียนรายงานการ
วิจัยและบทความทางวชิาการ
เพื่อตีพิมพ์ 

กรุงเทพฯ 3-6 ก.ค.55  

ดร.ฐิตารีย์  วุฒิจิรัฐิติกาล ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 25-28 เม.ย.55 6,740 

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ภณัฐ  
ก้วยเจริญพานิชย ์

ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 24-27 เม.ย.55 8,229.40 

 ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
บริสุทธิ์และประยุกต์ ปี 2555 

กรุงเทพฯ 28-29 พ.ค. 55 3,709 

ดร.วีรยุทธ  นิลสระค ู ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 25-28 เม.ย.55 5,146.34 

 ประชุม ทฤษฎีจุดตรึงครั้งที่ 6 อุตรดิตถ์ 29 ก.ค.-2 ส.ค.
55 

3,660 

ดร.วงกต  ศรีอุไร ประชุมวชิาการระดบัชาติดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
คร้ังที่ 8 

ชลบุร ี 8-11 พ.ค.55 5,847.99 

ดร.ศักดิ์ดา  น้อยนาง ประชุมวชิาการคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2555 

กรุงเทพฯ 25-28 เม.ย.55 5,146.33 

อาจารยอ์ัปสร  อินทิแสง อบรมคอมพิวเตอร์ 
Professional web designer 

กรุงเทพฯ 6-11 พ.ค.55 12,000 

อาจารยค์ณิศา โชติจนัทึก วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมLISREL 

  12,000 

ดร.ชัชวิน  นามมัน่ น านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 
NCCIT 2012 

ชลบุร ี 8-10 พ.ค.55 3,582 

 สัมมนาวชิาการประจ าปี 2012 อุบลราชธาน ี 7-8 ก.ย.55 5,073 
นายสุภทัรชัย  พลศักดิ ์ อบรมหลักสูตร Android App 

Development 
ขอนแก่น 10-15 มิ.ย.55 12,000 

อาจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร อบรมสร้างเว็บไซด์ออนไลน์ 
Opencart 

กรุงเทพฯ 15-16 ก.ย.55 6,620 

นายนัฐพงษ ์  สืบสุข อบรมหลักสูตร Android App 
Development 

ขอนแก่น 10-15 มิ.ย.55 12,000 

อาจารยพ์นิดา  ผดงุเวียง ประชุม KST 2012 ชลบุร ี 6-9 ก.ค.55 6,788 
อาจารยอ์นุพงษ์  รัฐิรมย ์ สัมมนาวชิาการประจ าปี 2012 อุบลราชธาน ี 7-8 ก.ย.55 5,273 
รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ ์ ประชุมทฤษฎีจุดตรึงครั้งที่ 6 อุตรดิตถ์ 29 ก.ค.-2 ส.ค.55 8,193 
ผศ.ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 10,020 



80 
 

รายงานประจ าปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

ดร.ประนอม  แซ่จึง ฝึกอบรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มหาสารคาม 25-28 ต.ค.54 9,990 

 ประชุมหัวหน้าภาคเคมี กรุงเทพฯ 9-13 ต.ค.54 4,289.11 
 ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 8,390.01 
 ประชุมเครือข่ายการศึกษา 

คร้ังที่ 8 TQF KM QA 
อุบลราชธาน ี

 
7-8 มี.ค.55 1,000 

 สัมมนาหัวหนา้ภาคเคมี มหาสาคาม 17-18 พ.ค.55 2,652 
นางดวงดาว  สัตยากุล ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 10-14 ม.ค.55 10,846.51 
 ฝึกอบรมประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
มหาสารคาม 25-28 ต.ค.54 7,990 

ดร.เสนอ  ชัยรัมย์ ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 10,000 
ผศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 10-14 ม.ค.55 10,418.80 
 ประชุม ANSCSE16 เชียงใหม่ 23-25 พ.ค.55  
ดร.สมจินตนา  ทวีพานชิย ์ ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 10-13 ม.ค.55 8,322 
 เข้าร่วมงาน ISEF 2012 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
10-21 พ.ค.55 76,720 

ดร.สายสมร  ล าลอง ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 6,000 
 ประชุมวชิาการสิ่งแวดล้อม 

คร้ังที่ 11 
เชียงราย 20-23 มี.ค.55 6,000 

 อบรมสหกิจรุ่นที่ 11 อยุธยา 5-10 ส.ค.55 14,704 
ดร.อัญชลี  ส าเภา ท าวิจัยตา่งประเทศ ประเทศ

ออสเตรีย 
28 มี.ค.-3 ก.ค.55  

อาจารยม์าลี ประจวบสุข ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 8,718.91 
ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ ์ ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 7,500.02 
รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 10-14 ม.ค.55 12,000 
ผศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ ์ เป็นวิทยากรประชุมวชิาการ ประเทศ

เวียดนาม 
19-22 ธ.ค.54 11,809.30 

ดร.ศักดิ์ศร ี สุภาษร วิจัยทางการศึกษาพิเศษ  
คร้ังที่ 2 

กรุงเทพฯ 12-13 ก.ค.55  

นายประจักกิจ  ระว ี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร 
สกอ.วลัยลักษ์เกมส์ 

ภูเก็ต 15-28 เม.ย.55 7,620 

 นวัตกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ 27-29 ก.ย.55 4,380 

ดร.นิภาวรรณ พองพรหม ประชุมวชิาการเสนอผลงาน กรุงเทพฯ 16-17 มิ.ย.55 12,000 
ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย ประชุม Paccon 2012 เชียงใหม่ 11-16 ม.ค.55 12,000 
ดร.รักเกียรติ  จิตคติ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย วช. กรุงเทพฯ 5-8 ส.ค.55 7,729 
นายวสันต์  หลา้สร้อย สัมมนาวชิาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ 22-24 ก.พ.55  
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

ดร.กานต์ตะรัตน์  วฒุิเสลา ประชุม The Frist Asean 
Plus Graduate Research 
Congress 

เชียงใหม่ 1-2 มี.ค.55 8,760 

 เสนอผลงานวชิาการ Tetile 
and fasshion 

กรุงเทพฯ 2-4 ก.ค.55  

อาจารยช์ัยวฒุิ  วัดจัง ประชุมพฒันาโจทย์วิจัยบูรณา
การด้านยางพารา 

กรุงเทพฯ 28-29 ก.พ.55 2,688 

 ประชุม พฒันาเพื่อข้อเสนอ
โครงการ SPR และ MPR 
ปี 2555 

กรุงเทพฯ 19-20 พ.ค.55 2,329 

นางสาวณัฐณิชา  ทาอ่อน อบรมการสร้าง web ด้วย
โปรแกรม Joomla 

อุบลราชธาน ี 19-21 มี.ค.55 1,392 

อาจารยป์ราณี  นุ้ยหน ู ประชุมพฒันาโจทย์วิจัยบูรณา
การด้านยางพารา 

กรุงเทพฯ 28-29 ก.พ.55 2,688 

 ประชุม พฒันาเพื่อข้อเสนอ
โครงการ SPR และ MPR  
ปี 2555 

กรุงเทพฯ 19-20 พ.ค.55 3,029 

 แนวทางการบริหารการจัดการ
และรายงานผลการวิจัย 

กรุงเทพฯ 20-23 ก.ย.55 3,566 

นางรัตนาพร  ทิวะพล อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
ด้วยเครื่อง HPLC 

กรุงเทพฯ 5-6 ก.ย.55 4,927 

นางสาวเสาวนีย์ เหลา่สิงห ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
ด้วยเครื่อง HPLC 

กรุงเทพฯ 5-6 ก.ย.55 5,527 

นายอาทติย์  ทางาม อบรมการสร้าง web ด้วย
โปรแกรม Joomla 

อุบลราชธาน ี 19-21 มี.ค.55 1,820 

ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช อบรมครูวิทยาศาสตร ์ ประเทศจีน 21-30 ธ.ค.54 42,537 
 ประชุม SPC 2012 อยุธยา 9-12 พ.ค.55 4,138 
ดร.จิตกร  ผลโยญ โครงการประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัยเชงิวิชาการของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย 

กรุงเทพฯ 14 มี.ค.55 4,022.98 

 เข้าร่วม workshop กรุงเทพฯ 14-16 พ.ค.55 9,848.65 
ผศ.ดร.อนุสรณ ์ นิยมพันธ ์ เสนอผลงานวิจัย ประเทศ 

เกาหลีใต้ 
6-11 พ.ย.54 5,388 

นายศรชัย  สามส ี แข่งขันกีฬาบุคลากร คร้ังที่ 31 นครราชสีมา 15-28 เม.ย.55 3,120 
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

ดร.สุทธินาถ  หนูทองแก้ว แข่งขันกีฬาบุคลากร คร้ังที่ 31 นครราชสีมา 15-28 เม.ย.55 2,400 
 ประชุมวชิาการ อยุธยา 8-12 พ.ค.55 8,156 
 ประชุมเชิงวิชาการ กรุงเทพฯ 8-12 ส.ค.55 1,444 
 อบรมสหกิจศึกษา นครราชสีมา 2-6 ก.ย.55 3,486 
ดร.วรศักดิ์  สุขบท ฝึกอบรมประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
มหาสารคาม 25-28 ต.ค.54 7,990 

 ประชุม ANSCSE 16   7,456 
ดร.สุระ  วุฒิพรหม ประชุมพิจารณาหนงัสือเรียน

แบบบนัทึกกิจกรรม 
กรุงเทพฯ 7-9 ธ.ค.54 6,493 

 ระดมความคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เสนอผลงานวิจัย 

พะเยา 19-22 ม.ค.55 5,507 

ดร.อนุชา  แยงไธสง สัมมนาวชิาการ โครงการ 
Nation e-Science 
infrastructure consortium 

กรุงเทพฯ 12-13 ต.ค.54 3,526.50 

ดร.โสพล  บุตรงาม ประชุม workshop เครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพยาง 

กรุงเทพฯ 28 ก.พ.- 2 มี.ค.
55 

2,548 

นายวสันต์   หลา้สร้อย สัมมนาวชิาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ 22-24 ก.พ.55 3,679 
ผศ.ดร.ซังเซ็ง  
เลียงจินดาถาวร 

ประชุมหมวดวชิาศึกษาทั่วไป อุบลราชธาน ี  320 

ผศ.ดร.ธานินทร์  นุตโร ซ่อมบ ารุงสถานีตรวจวัด
นิวตรอน 

เชียงใหม่ 14-18 ก.ย.55 12,000 

ดร.สิทธิพงษ์   โกมิล แลกเปลี่ยนประสบการการใช้
เครื่องมือวิจัย 

นครราชสีมา 12-15 ส.ค.55 8,000 

รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  
รัตนชัยกุลโสภณ 

ประชุม วทท.37 กรุงเทพฯ 8-13 ต.ค.54 1,800 

ผศ.ดร.ปาริชาติ  พุ่มขจร ประชุม วทท.37 กรุงเทพฯ 8-13 ต.ค.54 1,800 
ผศ.ดร.ถาวร  สุภาพรม ประชุม วทท.37 กรุงเทพฯ 8-13 ต.ค.54 5,182 
อาจารยน์ิภาพร  ค าหลอม อบรมสัมมนา การพฒันาภาวะ

ผู้น าในการท างาน 
กรุงเทพฯ 19-21 เม.ย.55 5,516 

 ประชุม ม.อบ.คร้ังที่ 6 อุบลราชธาน ี 25-27 ก.ค.55 1,500 
ดร.พิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ ประชุมวชิาการเห็ดแห่งชาต ิ เชียงใหม่ 12-18 ธ.ค.54 6,249.12 
ดร.ศันสนีย์  ชวนะกลุ ประชุม BRT คร้ังที่ 1 ปทุมธาน ี 11-15 ต.ค.54 6,552 
 ประชุมการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
ประเทศ
เวียดนาม 

1-4 ก.พ.55 5,448 

ดร.ทรงอ านาจ พงษ์สมบูรณ์ ประชุมมาตรฐานคุณวุฒิ ป.ตร ี กรุงเทพฯ 25-27 ก.ย.55 3,642 
นางสาวเพ็ญพรรณ  
นามสุวรรณ 

อบรมสร้างและจดัการเว็บไซด์ 
ด้วย Joomla 

ขอนแก่น 15-18 พ.ย.54 9,120 
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชต ิ ประชุมวชิาการและเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย 

เชียงใหม่ 6-12 พ.ย.54 11,003 

 ประชุมวชิาการและซิสเทมา
ติคส์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 2 

ขอนแก่น 1-5 พ.ค.55 997 

นางสาวกรรณิการ์  
ประทุมภักดิ์ 

ประชุม วทท.คร้ังที่ 37 กรุงเทพฯ 8-13 ต.ค.54 8,672 

อาจารย์อดุลย์เดช ไศลบาท อบรมตรวจวัดเสียงใน
สิ่งแวดล้อมและใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

 18-24 มี.ค.55 6,940 

 อบรมหลักสูตร Joomla 
adavace template 
workshop รุ่นที่ 5 

ขอนแก่น 24-27 เม.ย.55 5,060 

รศ.รสสุคนธ์  เหล่าไพบูลย ์ ประชุม การปลูกฝังมิตทิางจิต
วิญญาณ ส าหรับอาจารยผ์ู้สอน 

  5,760 

 ประชุมหมวดวชิาศึกษาทั่วไป อุบลราชธาน ี  320 
อาจารยเ์กริก  ปิ่นตระกูล อบรมระบบประเมิน ISO 

14001 และ 2004 รุ่นที่ 1 
กรุงเทพฯ 22-26 เม.ย.55 8,472 

 อบรม มอก. 26000-2553 กรุงเทพฯ 13-17 พ.ค.55 3,528 
ผศ.แก้ว  อุดมศิริชาคร ประชุม วทท.37 กรุงเทพฯ 8-13 ต.ค.54 5,609 
 ประชาสัมพนัและแนะแนว

หลักสูตรชีววิทยา 
อุบลราชธาน ี 21 ม.ค.55 480 

 ดูงานนอกสถานที ่ กรุงเทพฯ 22-28 พ.ค.55 3,141 
ดร.วิโรจน์  เกษรบัว ประชุมโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

กรุงเทพฯ 11-13 ต.ค.54 4,790 

ผศ.ดร.จันทรพร  
ทองเอกแก้ว 

ประชุมวชิาการ เร่ือง เห็ดไทย-
กับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน 

ปทุมธาน ี 10-14 พ.ค.55 5,322.40 

 ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย วช. กรุงเทพฯ 6-8 ส.ค.55 3,442 
ดร.ชิดหทัย  เพชรช่วย ประชุมจัดงานเทคโนโลยี 

ชีวภาพวชิาการ คร้ังที่ 24 
กรุงเทพฯ 31 ม.ค.-3 ก.พ.

55 
33,715 

 ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสุขภาพ 

กรุงเทพฯ 5-11 ส.ค.55 12,000 

ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต ประชุมวชิาการเห็ดแห่งชาต ิ เชียงใหม่ 12-18 ธ.ค.54 8,076.31 
 ประชุมวชิาการอุบลวัฒนธรรม

คร้ังที่ 2 
อุบลราชธาน ี 27-29 ม.ค.55 600 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
ใช้ social media 

กรุงเทพฯ 11-13 มิ.ย.55  
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  วันที ปฏิบัติงาน งบประมาณ 

อาจารยป์รัชญ์  
อินทรศักดิ์สิทธิ ์

อบรมตรวจวัดเสียงใน
สิ่งแวดล้อมและใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

อุบลราชธาน ี 18-24 มี.ค.55 6,940 

อาจารยน์ิต  หาญประเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา 

อยุธยา 23-25 เม.ย.55 720 

 ประชุมอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย 

กรุงเทพฯ 27-30 มิ.ย.55 7,508 

 ประชุม ม.อบ.คร้ังที่ 6 อุบลราชธาน ี 25-27 ก.ค.55 1,500 
อาจารย์พรทิพย์ ทาบทอง ประชุมอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย 
กรุงเทพฯ 27-30 มิ.ย.55 7,508 

 อบรมกรอบโครงสร้างหลักสูตร 
ป.ตรี สาขาชีวอนามยั 

  4,631.80 

นายจารุวิทย์  จนัทร์ชนะ เข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร สกอ.
วลัยลักษณ์เกมส ์

นครศรีธรรมราช 15-27 เม.ย.55 2,880 

ผศ.ดร.ณิชารัตน์  
สวาสดพิันธ ์

ประชุมแผนพัฒนางานเลี้ยง
สัตว ์

กรุงเทพฯ 25-27 ก.ย.55 3,842 

นางสาวทัศญา  สายแวว อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์
คุณภาพน้ าเสยี 

กรุงเทพฯ 22-25 ส.ค.55 6,408 

นางปทุมทิพย์  ผลโยญ นวัตกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ 27-29 ก.ย.55 5,762.50 

นางสาวยุภารัตน์  เครือวงษา นวัตกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ 27-29 ก.ย.55 5,762.50 

ดร.สังวาลย์  แก่นโส อบรม Data Manipulation 
with R 

  5,780 

อาจารยอ์รชพร วิลามาศ อบรม ISO 14001 & มอก.
18001 

กรุงเทพฯ 11-14 พ.ค.55 9,044 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการมาจากสองส่วน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ โดยช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังแสดงในตารางที่   
 

ตารางที่ 20 แสดงจ านวนรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2555  

(บาท) 
1.  รายรับ 
     1.1 งบประมาณแผ่นดิน 

 

           -  งบบุคลากร 38,417,800 
           -  งบด าเนินการ 9,223,000 
           -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการวิจัย 2,376,300 
           -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2,386,300 
           -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 838,000 
           -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) 1,057,000 
           -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์                 
              (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)         

6,197,105 

           -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิต 
              และพัฒนาอาจารย์ 

942,000 

รวมรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 61,437,505 
  
     1.2 งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์  
           -  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 13,609,327.50 
           -  เงินค่าบ ารุงกิจกรรม/กีฬา/ห้องสมุด 427,620 
           -  เงินค่าประกันของเสียหาย 180,800 

รวมรายรับงบประมาณเงินรายได้ 14,217,747.50 
  
     1.3 เงินกองทุนพัฒนาเพื อการผลิตบัณฑิต  
           -  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ 9,516,000 
           -  เงินค่าหน่วยกิตโครงการพิเศษ 1,532,387.50 
           -  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโท – เอก 17,924,100 
           -  ดอกเบี้ยรับ 721,638.07 
           -  รายรับอื่นๆ  888,329.48 

รวมรายรับเงินกองทุน 30,582,455.05 
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รายการ 
ปีงบประมาณ 2555 

(บาท) 
2.  รายจ่าย  
     2.1 งบประมาณแผ่นดิน  
          -  งบบุคลากร 38,417,800 
          -  งบด าเนินการ 9,192,184 
          -  ค่าสาธารณูปโภค 30,816 
          -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการวิจัย 1,230,859.97 
          -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1,783,820 
          -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 542,000 
          -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) 1,056,141.37 
          -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
             (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

4,322,275 

          -  เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิต 
             และพัฒนาอาจารย์ 

611,100 

รวมรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 57,186,996.34 
  
     2.2 งบประมาณเงินรายได้  
          -  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 9,009,606.27 
          -  งบด าเนินการ - 
          -  ค่าสาธารณูปโภค 5,270,915.37 
          -  งบลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 

รวมรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 14,280,521.64 
  
     2.3 เงินกองทุนพัฒนาเพื อการผลิตบัณฑิต  
          -  งบด าเนินการ 19,822,983.46 
          -  งบลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,222,873.27 
          -  ค่าสาธารณูปโภค 64,446.04 
          -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  241,027 

รวมค่าใช้จ่ายเงินกองทุน 27,351,329.77 
ข้อมูลจากงานการเงนิ  

 
 
 
 
 
 



87 
 

รายงานประจ าปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                  
(ดังรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2554) ระหว่างวันที่ ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รายละเอียดตามการสรุปผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อย 
 
ตารางที่ 21 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแยกตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คณะวิทยาศาสตร ์ คะแนนการ

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ผลงาน 
เทียบกบั
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค์  และ  
    แผนการด าเนินการ 

     

คะแนน สกอ.    5  

คะแนนคณะ    5  

   ตวับ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 8 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 

5 บรรลุเป้าหมาย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์      
              1.2.1 ระดับความพึงพอใจของ 
                      นักศึกษาต่อคุณภาพการ 
                      จัดการเรียนการสอนและ 
                      การบริการของคณะ 

3 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

               1.2.2 จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการ 
                     กับภารกิจดา้นการเรียนการ 
                     สอนหรือการบริการวชิาการ   
                     หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4 4.29 4.29 บรรลุเป้าหมาย 

               1.2.3 จ านวนโรงเรียนที่ใช้บริการ 
                        ของคณะ 

3 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

2. การเรียนการสอน      
คะแนน สกอ.    4.58  

คะแนน สมศ.    4.34  

คะแนนคณะ    4.50  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา 
                      และ บริหารหลักสูตร 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก                       
       - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มวีุฒิ ป.เอก 

66.54 
81.00 

67.78 5 บรรลุเป้าหมาย 
        - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 119.50 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                       
        - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  
          ทางวิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) 32.7 

38 
31.80 2.65 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

        - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 119.50 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์  
                      และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 7 5 บรรลุเป้าหมาย 



88 
 

รายงานประจ าปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คณะวิทยาศาสตร ์ คะแนนการ

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ผลงาน 
เทียบกบั
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  
                   และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 7 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัด                  
                      การเรียนการสอน 

6 6 
 

4 บรรลุเป้าหมาย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา 
                      คุณลักษณะของบัณฑิต 

5 5 
(1,2,3,4,5) 

5 บรรลุเป้าหมาย 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ 
                   เสริมสร้างคุณธรรม      
                   จริยธรรมที่จัดให้กับนกัศึกษา 

4 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ. 
      ตวับ่งชี้ที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
      - จ านวนบัณฑิต ป.ตรีที่ได้งานท า/ 
        ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80 

181 
84.98 4.25 บรรลุเป้าหมาย 

      - จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 213 
       ตัวบ่งชี้ที ่2.9.2 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
     - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานที่ 
       ตีพิมพ์/เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

21.26 
21.00 

21.88 4.38 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
    - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท 
      ทั้งหมด 

96.00 

      ตวับ่งชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
    - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานที่ 
      ตีพิมพ์/เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

100 
8 

266.67 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
   - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก 
     ทั้งหมด 

3 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 การพัฒนาคณาจารย์      
   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ 

3.76 
534 

4.47 3.72 บรรลุเป้าหมาย 
   - อาจารย์ทั้งหมด 119.5 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

คะแนน สกอ.    5.00  
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา 
                   และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 7 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม 
                   กิจกรรมนักศึกษา 

5 6 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

4. การวิจัย 
คะแนน สกอ.    5.00  
คะแนน สมศ.    3.96  

คะแนน ด้านความพร้อมการเป็น ม.วจิัย      

คะแนน คณะ    4.48  
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา 
                   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

7 8 5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้ 
                  จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 5 
(1,2,3,4,5) 

5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า                    
      - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 134,387 13,564,700 118,469.0 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คณะวิทยาศาสตร ์ คะแนนการ

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ผลงาน 
เทียบกบั
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

           - เงินสนับสนุนงานวิจัย/                  
             งานสร้างสรรค์ภายในสถาบนั 

 4,679,500    

           - เงินสนับสนุนงานวิจัย/ 
             งานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 

 8,885,200    

      - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
        ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 

 114.5    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ. 
     ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่                
          - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของงานวิจัย/ 
            งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ใน 

33.27 25.5 21.34 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

            ระดับชาต/ินานาชาติ      
                  - งานวิจัย      
                  - งานสร้างสรรค์      
          - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
            ประจ าทั้งหมด 

 119.5 
 

   

     ตัวบ่งชี้ที ่4.4.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์
      - ผลรวมของจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ 
        ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.6 
27 

22.59 5 บรรลุเป้าหมาย 
      - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
        ประจ าทั้งหมด 

119.5 

     ตัวบ่งชี้ที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคุณภาพ 
     - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการ 
       ที่ได้รับรองคุณภาพ 7.98 

4.5 
3.77 1.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 119.5 
ตัวบ่งชี้ที ่4.5 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลยัแห่งการวิจัย 
    ตัวบ่งชี้ที ่4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร 
         - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของงานวิจัย/ 
           งานสร้างสรรค์ที่จดสิทธิบัตร/ 
           อนุสิทธิบัตร  

 
   

        - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
          ประจ าทั้งหมด 

119.5 

    ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 งานวิจัยที่ตพีิมพ์ระดับนานาชาติ 
        - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของงานวิจัย/ 
          งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

21.86 
7.25 

6.07 0.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
        - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
          ประจ าทั้งหมด 

119.5 

    ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 
        - จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ 
          อ้างอิงในวารสารนานาชาติ 

 
 

   
        - จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ 
          ตีพิมพ์ทั้งหมด 

 

5. การบริการวิชาการ      
คะแนน สกอ.    5.00  

คะแนนรวม สมศ.    5.00  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คณะวิทยาศาสตร ์ คะแนนการ

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ผลงาน 
เทียบกบั
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

คะแนน คณะ    5.00  
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทาง                    
                 วิชาการแก่สังคม 

5 5 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ประโยชน์ของการให้บริการทาง 
                   วิชาการแก่สังคม 

4 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ. 
     ตัวบ่งชี้ที ่5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรอืการวจิัย 
      * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ 
         วิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา 
         การเรียนการสอนและการวิจัย 

40 28 121.74 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
        ทั้งหมด 

 23    

      ตัวบ่งชี้ที ่5.3.2 การเรียนรู้และเสริมสร้าง 
           ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
           ภายนอก 

4 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คะแนน สกอ.    5.00  

คะแนนรวม สมศ.    4.50  
คะแนน คณะ    4.67  

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง 
                   ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.                    
      ตัวบ่งชี้ที ่6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุน 
                           ด้านศิลปะและวัฒนธรรม                            

4 4 4 บรรลุเป้าหมาย 

      ตัวบ่งชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพใน 
                            มิติทางศิลปะและ 
                            วัฒนธรรม 

5 5 
(1,2,3,4,5) 

5 บรรลุเป้าหมาย 

7. การบรหิารจดัการ 
คะแนน สกอ.    4.75  

คะแนนรวม สมศ.    4.07  

คะแนน คณะ      
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/  
                   คณะกรรมการบริหารฯ และ 
                   ผู้บริหารทุกระดับของ 
                   มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

7  4.61 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/ 
                   หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/ 
                   หน่วยงานเรียนรู้ 

4 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
                   และการตัดสินใจ 

5 5 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.   
     ตัวบ่งชี้ที ่7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาท                             
                           หน้าที่ของสภาสถาบัน 

 ไม่ประเมินระดับคณะ ไม่ประเมิน 
ระดับคณะ 
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จุดเด่น และข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ 
 

 องค์ประกอบที  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะมีการจัดท าแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของคณะ และ           
มีกลไกการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากรและมีการก ากับดูแลให้ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานครบถ้วน 

1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ  
บริหารในการช่วยให้ผู้บริหารประเมิน
ความส าเร็จของเป้าหมาย 

2. ควรให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนทั้ง  
4 พันธกิจเพ่ือใช้ในการบริหารงาน 

 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 
การด าเนินการและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ในระดับภาควิชาของคณะฯ ยังไม่ ได้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ 

กระจายความรับผิดชอบของแผนกลยุทธ์สู่การ
ด าเนินการและบริหารเชิงกลยุทธ์ลงไปที่ภาควิชาให้
มากยิ่งขึ้น และไปถ่ายทอดความรับผิดชอบสู่ตัว
บุคคลในรูปแบบของตัวชี้วัดรายบุคคล 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คณะวิทยาศาสตร ์ คะแนนการ

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ผลงาน 
เทียบกบั
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

     ตัวบ่งชี้ที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาท                            
                        หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน                         

5 4.07 4.07 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. การเงินและงบประมาณ 
คะแนน สกอ.    5  

ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและ 
                   งบประมาณ 

7 7 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

9. การประกันคุณภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกัน 
                       คุณภาพการศึกษาภายใน 

9 9 
 

5 บรรลุเป้าหมาย 

ผลประเมินตามเกณฑ ์สกอ. (23 KPI) 4.81  

ผลประเมินตามเกณฑ ์สมศ. (ตัวบง่ชีท้ี  1-11) 4.45  

ผลประเมินตามเกณฑ ์สมศ. (ตัวบง่ชีท้ี  1-18) 4.33  
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 องค์ประกอบที  2 การเรียนการสอน 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย คณะควรก าหนดให้คณาจารย์แต่ละท่านมีการจัดท า

แผนพัฒนาและตัวบ่งชี้รายบุคคลของตนเองเพ่ือให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือที่คณะจัดท าระบบติดตามและส่งเสริมให้
ด าเนินการตามแผนและตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

 
ข้อมูลที ได้จากการสังเกต 
 1. คณะมีการรายงานผลการปรับปรุงในด้านต่างๆ ตามผลประเมิน แต่ยังไม่มีระบบติดตามที่สามารถให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนั้นคณะควรสร้างระบบติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการปรับปรุงในด้านต่างๆ ตามผล
ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ 

 2. คณะควรเพ่ิมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
องค์ประกอบที  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีกลไกและระบบการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่หลากหลายและมีการทบทวนผล
การด าเนินงานและน ามาพัฒนาให้ เกิดการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้น 

1. คณะควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ เช่น ในเรื่อง
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารในโลกสังคมออนไลน์ 

2. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะกับ 
ครอบครัวของนักศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

 
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 

กลไกและระบบการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาให้กับศิษย์เก่ายังมีน้อย 

1. คณะควรปรับปรุงระบบการสื่อสารและการ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะเพ่ือ
บริการแก่ศิษย์เก่าให้ทั่วถึงและครอบคลุมมาก
ขึ้น เช่น  
- ผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า 
- จัดท าระบบท าเนียบศิษย์เก่า 
- คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเพ่ือเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับรุ่นน้อง 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้
สาธารณชนด้วย 
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จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 

 2. ควรมีการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับศิษย์เก่าให้ 
ยิ่งขึ้น และใช้ประโยชน์โดยให้มีส่วนร่วมให้ศิษย์
เก่าได้มีการถ่ายทอดและพัฒนาศิษย์ปัจจุบัน ก็จะ
ท าให้เกิดกระบวนการสร้างคุณภาพร่วมกันที่จะ
ท าให้เกิดคุณภาพท่ียั่งยืน 

 
 องค์ประกอบที  4 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีแผนการวิจัยและมีการด าเนินงานตามแผน 1. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละภาควิชา 

เพ่ือจัดท าแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับภารกิจ
และศักยภาพ 

2. ควรจัดท าแผนงานวิจัยโดยลดกิจกรรมที่ไม่ 
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านวิจัยโดยตรงออก 

 
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 

การสังเคราะห์องค์ความรู้ยังมีการใช้ภาษาในการ
สื่อสารที่อาจจะเข้าใจยากส าหรับคนทั่วไป 

ควรเพ่ิมทักษะการเขียนหรือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ในประเด็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
ข้อสังเกต 
 คณะควรสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกคณะเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และ
เป็นการลดภาระการท างานที่ซ้ าซ้อน 
 
 องค์ประกอบที  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับ           
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และงานวิจัย 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชา
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรม
นักศึกษาให้มากขึ้น 
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 องค์ประกอบที  6 การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และงานวิจัย 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชา
เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการด้านการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
กิจกรรมนักศึกษาให้มากข้ึน 

 
 องค์ประกอบที  7 การบริหารและการจัดการ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเน้น
หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ควรมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารในคณะ 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างผู้น า
องค์กรในอนาคตให้กับหน่วยงาน 

 
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 

คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่ได้ประเมินตนเอง
เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะควรมีการประเมิน
ตนเองเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะ
และรายงานกาประเมินตนเอง 

 
 องค์ประกอบที  8 การเงินและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีกลไกการบริหารการเงิน และมีแผนกลยุทธ์ 

ทางการเงินเพ่ือให้เกิดการบริหารการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. มีการวิเคราะห์ผลการบริหารการเงินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1. มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
และทบทวนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง ภายใต้
ข้อจ ากัดของทรัพยากร หากมีระบบและกลไก
การส่งเสริมการสร้างรายได้เพ่ิมเติม นอกจาก
การบริหารภายใต้ข้อจ ากัด 

2. การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมความ 
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
มองเห็นภาพรวมของหน่วยงานย่อย ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ข้อสังเกต 
 เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกปี 
ดังนั้นเพื่อลดภาวะความเสี่ยงด้านการเงิน คณะควรเพิ่มกลไกการตรวจสอบ โดยอาจสร้างเครือข่ายการ
ตรวจสอบระหว่างคณะเป็นการสอบทานการด าเนินงาน 

 
  องค์ประกอบที  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะมีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือคุณภาพ  

ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบคุณภาพในคณะ 

2. มีกลไกและระบบติดตามผลการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพในคณะอย่างต่อเนื่อง 

1. มีผลงานวิจัยประกันคุณภาพท่ีมีประโยชน์ ที่ 
ควรส่งเสริมโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น า เอาแนวปฏิบั ติ วิ จั ยที่ มี ป ระ โยชน์นี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ผลงานตนเอง 

2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายด้านประกัน 
ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยน ามาพัฒนางานใน
คณะ 

 
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื อการพัฒนา 

 1. เริ่มเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการประกัน 
คุณภาพของคณะโดยการให้ความรู้กับนักศึกษา 
หากมี ช่ อ งทาง ในการส่ ง เสริ มบทบาทให้
นักศึกษาตระหนักถึงโอกาส และใช้โอกาสนี้ใน
การสร้างผลงานร่วมกับคณะเพ่ือให้เกิดการ
สร้างระบบคุณภาพร่วมกันก็จะท าให้ผลงานของ
คณะมีคุณภาพยิ่งขึ้น และการขยายโอกาสไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังกลุ่มอ่ืนก็จะสร้างความ
เข้มแข็ง และความมุ่นใจในคุณภาพท่ีจะเกิดขึ้น 

2. คณะมีแนวทางการท างานเพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพ  
หากมีการเชื่อมโยงการท างานที่มีคุณภาพให้          
คลอบคลุมทุกหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายก็จะ
สร้างความยั่งยืนในผลของคุณภาพได้ 

 

ข้อสังเกต 
 คณะควรมีการน าผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการท างานและเผยแพร่ให้
กว้างขวางมากข้ึน 
ข้อมูลที ได้จากการสัมภาษณ์ 
 คณะควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละภาค
การศึกษา
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ทรัพยากรสารสนเทศ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless Technology) โดยกระจายการให้บริการในพื้นที่
อาคารของคณะทั้งหมด 
  - เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจําทุกห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องสมุด และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  - เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการท่ีบุคลากรปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากร และเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร  
 ฐานข้อมูลทางวิชาการ 
  - ระบบบริหารงานบุคคล 
  - ฐานข้อมลูงานวิจัย 
  - ฐานข้อมลูวิชาการ 
  - สื่อการเรียนการสอน (e-learning) 
  - ระบบข้อมูลบัณฑิตศึกษา 
 อาคารสถานที่ ได้แก่ 
  อาคารวิทยาศาสตรช์ีวภาพ ประกอบด้วย 
   - ห้องพักอาจารย์ 
   - ห้องสํานักงานภาควิชา 
   - ห้องประชุม 
   - ห้องเรียนบรรยาย จํานวน 3 ห้อง 
   - ห้องเรียนปฏิบัติการ จํานวน 9 ห้อง 
   มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 5,237 ตารางเมตร 
  อาคารเคมี ประกอบด้วย 
   - ห้องพักอาจารย์ 
   - ห้องสํานักงานภาควิชา 
   - ห้องประชุม 
   - ห้องเรียนบรรยาย จํานวน 3 ห้อง 
   - ห้องเรียนปฏิบัติการ จํานวน 10 ห้อง 
   มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 6,416.70 ตารางเมตร 
  อาคารฟสิิกส ์ประกอบด้วย 
   - ห้องพักอาจารย์ 
   - ห้องสํานักงานภาควิชา 
   - ห้องประชุม 
   - ห้องเรียนบรรยาย จํานวน 4 ห้อง 
   - ห้องเรียนปฏิบัติการ จํานวน 8 ห้อง 
   มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 4,657.67 ตารางเมตร 
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  อาคารวิจัย ประกอบด้วย 
   - ห้องพักอาจารย์ 
   - ห้องพักผู้บรหิาร 
   - สํานักงานเลขานุการ 
   - ห้องประชุม 
   - ห้องสมุด 
   - ห้องสํานักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 
   - ห้องเรียนบรรยาย จํานวน 12 ห้อง 
   - ห้องเรียนปฏิบัติการ จํานวน 12 ห้อง 
   - ห้องพัก 
   - ห้องตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ OTOP 
   - ห้องตรวจวิเคราะห์น้ํา 
   มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 17,614 ตารางเมตร 
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โครงการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
ภายใต้ชื่อ Mini STI Corner เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ และคณะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านบะไห 

 

 
 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เปิดโอกาสให้มี  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์  และเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  
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ผลงานของบุคลากร          
 

                            
 

 
 

 
 

                                                         
  

                                                 
  
 
 

                 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ จาก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับรางวัล Wiley-CST 
Outstanding Publication Award 2011 ใน 
การ ประชุม วิชาการ Pure and Applied 
Chemistry Conference 2012 (PACCON 
2012) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทิพราช ได้รับ
รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโส
ดีเด่น 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ า
ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) 
2555 เมื่ อ วั นที่  28  เมษายน 2555  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ กรุงเทพมหานคร 

ดร.วีรยุทธ  นิลสระคู  ได้รับรางวัลนักวิจัย             
ที่ มี ผ ล ง านตี พิ ม พ์ ร ะดั บน าน าช าติ ดี เ ด่ น                      
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
2 555  เ มื่ อ วั นที่  1 7  สิ งห าคม  2555  ณ                
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บุคลากรส านักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา             
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของคณะกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา         
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ น าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 

  
 
 

อาจารย์ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการชุมชน
ดีเด่น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ                
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.เสนอ  ชัยรัมย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่
ดีเด่น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ                
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2555  เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ให้ค าแนะน า และชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน บริการ 
สวัสดิการ ทุนการศึกษาและแนวทางการด ารงชีวิตของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 

 

                                

 
 
 ผลงานของนักศึกษาทีไ่ด้รับการประกาศเกียรติคุณ 
  ในปีงบประมาณ 2555 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับและ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
  นางสาวรัตนา  อาบุญงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011" พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่
เกียรติยศแก่บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่          
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
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  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 16 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุน
โครงการในการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (NSC 2012) ณ ห้องประชุม COLA วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 ได้แก่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ 

นายศราวุธ  ศรีสมบัติ เกมส์โปงลางบน iPad 
นายมนสิช  กิตติยศธาดา มูนนี่ผจญภัย 
นายภูมินทร์  ใจช่วง ป้อมปืนปะทะหุ่นยนต์ 
นายศุภนัฐชัย  พูลนิสัย สลัดอวกาศผจญภัย 
นายสุบรรณ  วาไชยะ ระบุต าแหน่งภายในอาคารด้วยเครือข่ายไวเลสแลนในอุปกรณ์มือถือ 
นายวรวิช  บุญสอน ระบบจัดการข้อความบนแอนดรอยด์ 
นางสาวกษมา  ดอกดวง จะวาดจะเขียนก็โทรออกได้ 
นางสาวนริศา กาฬมาตย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ส าหรับหนังสือ

การ์ตูน 3 มิต ิเรื่องพระมหาชนก 
นางสาวธารารัตน์  วงษ์พรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 
นางสาววรรณิศา ศรีจันทร์ โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
นางสาววราภรณ์ ทามณี เว้าอีสาน-โปรแกรมแปลงข้อความภาษาไทยเป็นเสียงพูดอีสาน 
นางสาวธัญพร ปีนะถา พจนานุกรมอัจฉริยะภาษามือไทย 
นางสาวดวงจันทร์ ภูนบผา ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนลงพุงและแนะน า

อาหารส าหรับผู้ป่วย 
นางสาวชื่นนภา บุญตาเพศ ระบบวินิจฉัยโรคพริกโดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูล 
นายพลวัฒน์ แก่นอ้วน โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์เพื่อแสดงภาพในอดีตโดยใช้

เทคโนโลยี ออกเมนเตดเรียลลิตี้ 
นางสาวยุพาพรรณ ศรีดาชาติ ระบบตรวจแก้ค าผิดภาษาไทย 
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  นางสาวละอองดาว เงินมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตัวแทนของประเทศไทยได้เป็น 1 ใน 35 คนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการทูตนักศึกษา Google  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าปีการศึกษา 2012   

                           
 
กิจกรรมการบริการวิชาการ 
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ าปีการศึกษา 2554  
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสรับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา 
เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ตามความถนัด ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ซึ่งจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่           
17-18 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ เป็นผู้กล่าว
รายงานการจัดงาน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน
ตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งมีนักเรียน 
นักศึกษา ครู เข้าร่วมโครงการประมาณ 40,000 คน 
 

 
 
 โครงการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙ (The 9th Thailand Biology 
Olympiad (9th TBO)) 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี )  ได้ รับ เกียรติ ให้ เป็น เจ้ าภาพจัดการแข่ งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้ งที่  ๙                          
(The 9th Thailand Biology Olympiad-9th TBO)” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๕๕                       
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย ๒ จากทั้งหมด 13 ศูนย์ (ศูนย์สอวน.ส่วน
ภูมิภาค 12 ศูนย์ และศูนย์กรุงเทพมหานคร) มีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ฝ่ายวิชาการผู้แทนศูนย์ และ         
ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. คณะกรรมการของศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คน ในการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้าน
สติปัญญา และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆ  ได้เข้าร่วม               
การแข่งขันวิชาการสาขาชีววิทยาระดับประเทศ และเพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมที่จะเป็นผู้แทนประเทศ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาชีววิทยา 
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โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 
     คณะวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์  
ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2555 
เพ่ือให้นักเรียน ครู-อาจารย์ ที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมการด าเนิน การเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาและ
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-
22 มิถุนายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โครงการเปิดมหาวิทยาลัยวันพฤหัสบ่าย 
     คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเปิด
มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบ่าย ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้นักเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี        
ได้มีโอกาสเข้าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยและได้
ท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้
เข้าใจและรักการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น  
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รายงานประจ าปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     

 
 
ที่ปรึกษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
    รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
    รองคณบดีฝ่ายการเงิน 
    รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการงบประมาณ 
    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
    หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 
    หัวหน้าภาควิชาเคมี 
    หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 
    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
แหล่งข้อมูล ภาควิชา/ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล งานแผนและการงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตร์ 
   
รวบรวม/พิมพ์ นันทนา   พิมพ์พันธ์ 
 จิราภรณ์  ทองสุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ ปณ 11 ปณภ. วารินช าราบ 34190      
โทรศัพท์ 0 4535 3401-4 หรือ 08 1876 1914   โทรสาร 0 4535 3422  

http://www.sci.ubu.ac.th 
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