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สารจากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ดําเนินงานดานการจัดการเรีย นการสอนให บัณฑิ ต
มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหอาจารย
ทํ า วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบต า งๆ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน รวมไปถึงการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม สามารถถายทอด
ความรูและบูรณาการสูการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเผยแพร
และสรางความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ใหกับโรงเรียนในระดับตางๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงอันเปนการเพิ่มศักยภาพ
ด า นวิ ท ยาศาสตร ใ ห กั บ นั ก เรี ย น ผลการดํ า เนิ น งานของคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ในป 2560 สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะที่กําหนดไววา “คณะวิทยาศาสตรเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
วิจัยในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน”
คณะวิทยาศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2560 ฉบับนี้ จะเปนการสะทอนผลการ
ดํ า เนิ น งานทุ ก ฝ า ยของคณะวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ขึ้ น อั น จะนํ า เข า สู ก ารเป น สถาบั น ชั้ น นํ า แห ง การเรี ย นรู วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการด า น
วิทยาศาสตรในภูมิภาคลุมน้ําโขง

รองศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
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ประวัติความเปนมา

ขอมูลทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบงสวนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เปน สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
ภาระงานหลักในระยะแรก จากชวงปการศึกษา 2534-2535 ไดจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สถิติ และ คอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาคณะอื่น จนถึงปการศึกษา 2536 ไดเริ่มเปดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เปนสาขาแรก ติดตามดวย สาขาวิชาเคมี
ในปการศึกษา 2538 สาขาวิชาฟสิกส ในปการศึกษา 2539 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในปการศึกษา
2540 ในปการศึกษา 2541 ไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เปดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ปดหลักสูตร
เมื่อป พ.ศ. 2545) รวมเปน 5 หลักสูตร
ในปการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่เปดสอน รวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร แบงเปน หลักสูตรปริญญาตรี 11
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร นักศึกษาของคณะฯ สวนใหญ
เปนกลุมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง เชน
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ สุ รินทร บุรีรัมย มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และรอยเอ็ด นั บวาคณะฯ
มีสวนสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดําเนินภารกิจดานการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางสมบูรณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร
วิสัยทัศน

คณะวิทยาศาสตรเปนศูนยกลางการเรียนรูและวิจัยในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

พันธกิจ

1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ที่สามารถประยุกตใชได
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและเรียนรูกับชุมชน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ในภูมิภาคลุมน้ําโขงดวยการบูรณาการกับ
องคความรูทางวิทยาศาสตร

วัตถุประสงค

1. สรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางองคความรู พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาและแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสังคมและ
ประเทศ
3. บริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงกลับสูการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ศึกษา เรียนรู เผยแพร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญญาทองถิ่นในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อการธํารงรักษา
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข

อัตลักษณ และเอกลักษณ
อัตลักษณ “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม”
เอกลักษณ “ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง”
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1. สรางบัณฑิตที่มคี ุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพรอมเพื่อรองรับ
การเปดประชาคมอาเซียน และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมี
ทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง
2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาค
ลุมน้ําโขง และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และสรางเครือขายความรวมมือกับ
ชุมชนทุกภาคสวน
5. เผยแพรและอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
เพื่อการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุน
ความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

6

กลยุทธ/มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 1.1 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตาม
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องมีคุณธรรม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความ 1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
พรอมเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
และสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และแหลง
และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เรียนรูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียงและทั่วถึง
และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวนทุกหลักสูตร
ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษาได
ฝกทักษะการทํางานเปนทีม การหาประสบการณจากการ
ทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
1.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความ
พอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถิ่นและความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.6 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิต
เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
1.7 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสราง
สวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข
1.8 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนให
ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.9 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ ใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน
มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากลสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี
2.1 จัดระบบและกลไก เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการให
ประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและ
อาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทาง
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
วิชาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษา
2.2 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2.3 สงเสริมและกํากับใหอาจารยเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูร ปู แบบตางๆ ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล
เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
2.6 สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามวิชาชีพอยางมี
จรรยาบรรณ เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
3. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับสู
3.1 เผยแพร ประยุกตใช จัดการความรู การบูรณาการวิจัย
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุมน้าํ โขง
การเรียนการสอน บริการวิชาการเชื่อมโยงงานวิจัยสู
และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับ
อุตสาหกรรม
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม
3.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถ
ดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแกปญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นใหเขมแข็งและ
โดดเดนเปนชื่อเสียงของคณะ
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยกับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย
3.6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสราง
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมี
ความเขมแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมและ
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัยและ
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และสราง
การเรียนการสอน
เครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวน
4.2 เสริมสรางความเขมแข็งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่
เปาหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็ก
เยาวชนและชุมชน
4.3 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐาน
วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
และการพึ่งพาตนเองของชุมชนทองถิ่น
4.4 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
4.5 สงเสริมสภาวะแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน
5. เผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุง
ประเพณีทองถิ่น รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศใน
ศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
บูรณาการกับการวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม
และบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนัก
ถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น ตลอดจนรูเทาทันวัฒนธรรมของประเทศตางๆ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปน
6.1 สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่มี
ฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
ธรรมาภิบาล
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เพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการถายทอด
นโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสราง
ภาพลักษณที่ดีของคณะ
6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการ
ปฏิบัติงานประจํา
6.5 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
6.6 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน เพิ่มพื้นที่
สีเขียวและลดภาวะโลกรอน
7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมี
โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพื่อการทํางาน
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
ไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอด
สมรรถนะของบุคลากรและผูบ ริหารทุกระดับ สรางเสริม
ตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบ
สวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพื่อ
7.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมสี มรรถนะดานการบริหาร
นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันตอการเปลี่ยนแปลง
7.4 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุคลากรทํางาน
ในองคกรอยางมีความสุข
7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรมีความกาวหนาตาม
สายงาน โดยการเพิม่ พูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ
7.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ
7.7 สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี
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โครงสรางองคกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชา

สํานักงานเลขานุการ

วิทยาศาสตรชีวภาพ

งานบริหารทั่วไป

เคมี

งานบริหารบุคคล

ฟสิกส

งานคลังและพัสดุ

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร

งานบริการการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานแผนและงบประมาณ
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย
งานสงเสริมการวิจยั
งานบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร
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โครงสรางการบริหาร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานการบริหารงานในคณะฯ โดยมี
คณบดีเป นผูบั งคับ บัญชาสูงสุด ทําหนาที่บังคับบัญชาและรับผิ ดชอบงานของคณะฯ รองคณบดี 8 ฝาย
ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานตางๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย โดยมีเจาหนาที่ประจําฝายตางๆ เปนผูปฏิบัติงาน
ประจํ า ทั้ ง นี้ การบริ ห ารงานธุ ร การเป น ลั ก ษณะรวมศู น ย ที่ ค ณะฯ ในภาควิ ช า มี หั ว หน า ภาควิ ช าเป น
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการดําเนินงานของภาควิชา มีรองหัวหนาภาควิชาเปนผูชวย และทุกภาควิชามี
ธุ ร การประจํ า ภาควิ ช าทํ า หน า ที่ ป ระสานงานด า นบริ ห ารธุ ร การ ระหว า งภาควิ ช าและฝ า ยต า งๆ
ในสํานักงานเลขานุการคณะฯ

คณบดี
รองคณบดี

หัวหนาภาควิชา

ฝายบริหาร

วิทยาศาสตรชีวภาพ

ฝายวิชาการ

เคมี

ฝายวิจัย

ฟสิกส

ฝายการเงินและพัสดุ

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร

ฝายบริการวิชาการ
ฝายพัฒนานักศึกษา
ฝายแผนและงบประมาณ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 2 โครงสรางการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร
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ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

อาจารยกุลธรา มหาดิลกรัตน
รองคณบดีฝายบริหาร

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ
รองคณบดีฝายวิจัย

อาจารยอนุพงษ รัฐิรมย
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ
รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

อาจารยกุลธรา มหาดิลกรัตน
รองคณบดีฝายบริหาร

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ
รองคณบดีฝายวิจัย

อาจารยอนุพงษ รัฐิรมย
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ
รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ

ผูแทนอาจารย

ดร.ธนวิทย จีรุพันธ

ผศ.ดร.นิพนธ กสิพรอง
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หัวหนาภาควิชา

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ดร.จิตกร ผลโยญ
หัวหนาภาควิชาฟสิกส

ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ
หัวหนาภาควิชาเคมี
(1 พ.ค.58-31 ก.ค.60)

รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์
หัวหนาภาควิชาเคมี
(1 ส.ค.60-ปจจุบัน)

ดร.ทศพร จูฉิม
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร
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หนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร และหมายเลขโทรศัพท

คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได แ บ ง การบริ ห ารออกเป น สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร
ตารางที่ 1 หนวยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร
หนวยงาน/ภาควิชา
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร
งานบริหารทั่วไป
4567, 4422
- งานบริการเอกสาร
4403
- งานเอกสารสนเทศ
4433
งานบริหารงานบุคคล
4423, 4637
งานคลังและพัสดุ
- งานการเงินและบัญชี
4410, 4411, 4413, 4601
- งานพัสดุ
4418, 4419, 4420, 4434
งานบริการการศึกษา
4415
- งานหลักสูตร
4414
- งานบัณฑิตศึกษา
4417, 4599
งานพัฒนานักศึกษา
4416, 4549
งานแผนและงบประมาณ
4424
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย
- งานระบบเครือขาย
4444
- งานซอมบํารุง
4436, 4455
- งานพัฒนาโปรแกรม
4466
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
4475
งานสงเสริมการวิจัย
4425
งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4470, 4575, 4600, 08 3128 6755
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร
0 4543 3118, 08 3126 0586, 4499
โทรสาร 0 4535 3409
ภาควิชาเคมี
4114,4709, โทรสาร 0 4528 8379
ภาควิชาฟสิกส
0 4528 8381, 4305
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
0 4528 8380, 4202

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร

ดานการผลิตบัณฑิต
คณะวิ ท ยาศาสตร มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) ในหลักสูตร
ตางๆ จํานวน 3 ระดับ ไดแกระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 7 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา
ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษา จํานวน 514 คน จําแนกเปนระดั บ
ปริญญาตรี จํานวน 467 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน รวมจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 2560 จํานวน 2,596 คน
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 448 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน
382 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 61 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
คณะวิ ท ยาศาสตร ได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ด า นการวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
ในปงบประมาณ 2560 จํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 7,537,891 บาท (เจ็ดลานหาแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
แปดร อ ยเก าสิ บ เอ็ ด บาทถ ว น) โดยได รั บ สนั บ สนุ น งบประมาณจากหน ว ยงานภายใน จํ า นวน 13 โครงการ
งบประมาณ 3,721,100 บาท (สามล านเจ็ดแสนสองหมื่ นหนึ่ งพัน หนึ่งร อยบาทถ ว น) และได รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานนอก จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 3,816,791 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
เจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน)
ดานการบริการวิชาการ
การดําเนินงานดานการบริการวิชาการในปงบประมาณ 2560 ของคณะวิทยาศาสตร โครงการ/
กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 20 โครงการ งบประมาณ 9,732,693 บาท (เกาลานเจ็ดแสนสาม
หมื่นสองพันหกรอยเกาสิบสามบาทถวน) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น
17 โครงการ งบประมาณ 2,860,090.50 บาท (สองลานแปดแสนหกหมื่นเก าสิบบาทหาสิบสตางค)และ
งบประมาณจากแหลงทุนอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 6,872,602.50 บาท (หกลานแปดแสนเจ็ด
หมื่นสองพันหกรอยสองบาทหาสิบสตางค) ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมและผูรับบริการจํานวนทั้งสิ้น 29,246 คน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดรับสนับสนุน
จากงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 595,500 บาท (หาแสนเกาหมื่น
หาพันหารอยบาทถวน)
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การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินงานในดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณ 2560
โดยมีกิจกรรมและการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือ สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน เปน“องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ” (Certification
Body : CB) เปดรับสมัครทดสอบ รุนแรก กุมภาพันธ 2560
- คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ร ว มกั บ สํ า นั ก ประชาสั ม พั น ธ เ ขต 2 อุ บ ลราชธานี
จัดกิ จกรรมวั นเด็ กแห งชาติ ป 2560 ภายใตแนวคิด "ดินแดนแหงความสุข ตามรอยศาสตรพระราชา" โดยมี
นายบัญญัติ พงษศรีกูร ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานเปดการจัดงาน - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช ICT ในการ
ประกอบธุรกิจออนไลนดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสูงอายุ” (รุนที่ 1) ระหวางวันที่ 25 – 26 มีนาคม
2560 ใหแกผูสูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูสนับสนุนงบประมาณ ภายใต
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2560 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานเปด
- คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ลงพื้ น ที่ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
ดงหองแห ตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสานตอและสนองนโยบายรัฐจัด “โครงการพัฒนา
ระบบอัจฉริยะสําหรับผูสูงอายุ” โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยี Internet of
Things ประยุกตใชงาน “ผลิ ตตูยาอัจฉริย ะ ระบบติด ตามและคนหาตําแหนงผู สูงอายุ ระบบเฝาระวังภัยและ
ตรวจจั บ สั ญ ญาณอั น ตรายสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ”ซึ่ง ไดรั บ การสนับ สนุน งบประมาณดํา เนิ น การจากมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ภายใต “โครงการบริการวิชาการแกสงั คม ประจําปงบประมาณ 2560”

ผลการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ
ในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และแผนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตกลยุทธ 7 กลยุทธ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนก
ตามกลยุทธ ดังนี้
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กลยุทธที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูที่สรางเสริม
การประกอบอาชีพ
เปาประสงค : บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และเปน
ที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ :
1.1 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียน
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวน
ทุกหลักสูตร ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
1.4 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางานเปนทีมการหา
ประสบการณจากการทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะ
ในการดํ าเนิ นชี วิ ตบนพื้ น ฐานความพอเพี ยง ตลอดจนปลู กฝงจิตสํ านึกรักทองถิ่นและความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.6 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
1.7 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความปลอดภัย และมีความสุข
1.8 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.9 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ใหมีความทันสมัย มีความ
ยื ดหยุ น มี ความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับ สากลสอดคลองกั บ ความตอ งการของสังคม
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
คณะวิทยาศาสตร มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคน
ในการพัฒนาประเทศ และความตองการของตลอดแรงงานในแตละระดับการศึกษาจะมีความหลากหลายของ
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน และจําแนกเปนประเด็นดังนี้
การรับนักศึกษา
วิธีการรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มีระบบวิธีในการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอ 2 วิธี ไดแก วิธีรับตรง (โควตา) รอยละ
80 และรับผานสวนกลาง (Admission) รอยละ 20 โดยในสวนของวิธีรับตรง (โควตา) แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. โควตาผูมีความสามารถพิเศษ ไดแก เรียนดีชนบท กีฬา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมนักวิทยาศาสตร
รุนเยาว โอลิมปกวิชาการ เพาะพันธุปญญา
2. โควตารับตรงตามพื้นที่ นักเรียนที่อยูในโรงเรียน ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
3. โควตารับตรงทั่วไป เปนการดําเนินการรับสมัครสอบในสังกัดคณะตางๆ การเลือกใชคะแนน
ทดสอบตามที่คณะ/หลักสูตรพิจารณา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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20.00
วิธีรับตรง (โควตา)
Admission

80.00

ภาพที่ 3 รอยละของการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560

จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 514 คน
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน ระดับปริญญาโท 31 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน
จํานวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,078 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยาง
ฟสิกส
ฟสิกสอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเนื่อง)
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ป 2559
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
เอก
72
41
61
50
100
4
1
9
34
6
47
52
17
46
518

7
6
1
18

4
6
11

ป 2560
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
รวม
รวม
ตรี
โท
เอก
72
55
55
41
35
35
61
62
62
50
47
47
3
3
105
76
11
10
97
9
27
27
45
6
47
58
17
46
7
547

20
14
41
24
30
36
467

8
9
31

2
4
16

30
14
41
33
30
36
4
514

20

600
500

518
467

400

ปงบประมาณ2559

300

ปงบประมาณ2560

200
100
0

18 31
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

11 16
ปริญญาเอก

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในป 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560

ผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 448 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 382
คน ระดับปริญญาโท 61 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
ผลการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 บัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 74.32 และยังไมไดงานทํา คิดเปนรอยละ 25.68
การพัฒนาหลักสูตร
ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดจั ดการศึกษาที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) รวม 3 ระดับ
20 สาขา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 6 สาขาวิชา และระดับปริญญา
เอก จํานวน 3 สาขา เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ และความตองการของตลอด
แรงงานในแตละระดับการศึกษาจะมีความหลากหลายของหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
11
8
3
22
(ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)
จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
11
6
3
20
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดใหม
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปดหลักสูตร
1
1
1
3
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จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาทุกระดับการศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,002 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,815 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 38 คน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา ปการศึกษา 2559
สาขาวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
จุลชีววิทยา
238
เคมี
279
18
17
ฟสิกส
107
20
10
วิทยาการคอมพิวเตอร
159
เทคโนโลยีสารสนเทศ
200
22
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
47
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
227
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
140
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
79
คณิตศาสตร
137
ชีววิทยา
175
ฟสิกสอุตสาหกรรม
27
เทคโนโลยีชีวภาพ
3
คณิตศาสตรศึกษา
21
วิทยาศาสตรศึกษา
65
11
รวม
1,815
149
38

รวม
238
314
137
159
222
47
227
140
79
137
175
27
3
21
76
2,002

การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) สําหรับใหบริการใชงานระบบเครือขาย
และอินเตอรเน็ตภายในคณะแกนักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายใหบริการครอบคลุมพื้นที่อาคารตางๆ ของ
คณะ
- เครื่องแมขายคอมพิวเตอร ( Computer Server) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ประจําทุก
หองเรียน หองประชุม และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล สําหรับนักศึกษาในพื้นที่หองสมุดของคณะ
ระบบสารสนเทศภายในคณะ
- ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
- ระบบฐานขอมูลหองสมุด
- ระบบบริหารงานบุคคล
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)
- ระบบ UBU TQF Mapper
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- ระบบจัดเก็บตัวอยางขอสอบ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (E-Manage) ซึ่งประกอบดวยระบบสารสนเทศตางๆ ดังตอไปนี้
- ระบบการลาออนไลน
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร
- ระบบบริหารจัดการโครงการ
- ระบบแฟมสะสมงาน
- ระบบเอกสารอางอิง
ตารางที่ 5 สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ วารสาร
ป 2559
ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จํานวน หนวยนับ
1. หนังสือ ตํารา
ภาษาไทย
11,637
เลม
ภาษาอังกฤษ
2,140
เลม
รวม
13,777
เลม
2. วารสาร
ภาษาไทย
2,426
ฉบับ
ภาษอังกฤษ
978
ฉบับ
รวม
3,404
ฉบับ
3. วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ภายในประเทศ
3,436
เลม
รวมทั้งสิ้น
20,617
-

ป 2560
เพิ่มขึ้น/
จํานวน หนวยนับ ลดลง
11,653
2,156
13,809

เลม
เลม
เลม

0.14
0.75
0.23

2,511
978
3,489
3,452
20,750

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
เลม
-

3.50
0
2.5
0.47
0.65

การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
วันที่ 24 มี.ค. 2560 งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ไดเชิญ Prof.Dr.Habil Markus J. Seewald
จาก Anhalt University of Applied Sciences, Germany เพื่อเขารวมโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน คณะวิทยาศาสตร กิจกรรมประกอบดวยการสัมนาพิเศษในหัวขอ "Functional food-folic acidproduct development-clinical testing of the efficacy" และการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัย
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กิจกรรมสัมนาพิเศษในโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ หอง
Sc 113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร ในหัวขอ
1. “Beta-Glucan: An alternative cancer therapy substance”โดย Dr. Leow Chiuan Herng
2. “Biomarker discovery and vaccine development in the genome era”โดย Dr. Leow Chiuan Yee
3. "Cellular and chemokine-mediated regulation in schistosome-induced hepatic pathology"
โดย Dr.Chuah Candy

ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ป

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 หอบรักษไปหมปา ครั้งที่ 11
7-8 ม.ค.60
1.2 เตรียมความพรอมสูโลกการทํางานปการศึกษา
2559
1.3 พิธีไหวครู ปการศึกษา 2560

สถานที่

จํานวนผูเขารวม
(คน)

11 - 12 มี.ค. 60

โรงเรียนบานนาขมิ้น
ต.หนองบก อ.เหล า
เสือโกก จ.อุบลฯ
คณะวิทยาศาสตร

84 คน
183 คน

24 ส.ค.60

คณะวิทยาศาสตร

710 คน
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โครงการ/กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

37 คน

1.6 ตนกลาจิตอาสา

22 ก.ค. - 3 ส.ค.
60
1 พ.ย. 59 - 31
ก.ค. 60
31 ส.ค. 60

จํานวนผูเขารวม
(คน)
512 คน

บริเวณมหาวิทยาลัย

139 คน

2. ดานความรู (Knowledge)
2.1 หอบรักษไปหมปา ครั้งที่ 11

7-8 ม.ค.60

โรงเรียนบานนาขมิ้น
ต.หนองบก อ.เหลา
เสือโกก จ.อุบลฯ
คณะวิทยาศาสตร

84 คน

1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560
1.5 บริหารจัดหางานระหวางเรียน

วัน/เดือน/ป

สถานที่

2.2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ปการศึกษา
28 เม.ย.60
173 คน
2559
2.3 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติป 2560
17-18 ส.ค.60
คณะวิทยาศาสตร
25,825 คน
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
3.1 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ปการศึกษา
28 เม.ย.60
คณะวิทยาศาสตร
173 คน
2559
3.2 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 18 มี.ค.60
คณะวิทยาศาสตร
945 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and esponsibility)
4.1 พิธีแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม ประจําป
13 ธ.ค.59
คณะวิทยาศาสตร
404 คน
การศึกษา 2558
4.2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ปการศึกษา
28 เม.ย.60
คณะวิทยาศาสตร
173 คน
2559
4.3 การประกวด Freshy Boys & Girls และ Miss 10 ก.ย.60
ศูนยกีฬา
504 คน
Lady Boy ประจําปการศึกษา 2560
เอนกประสงค
4.4 สอนนองรองเพลง ประจําปการศึกษา 2560
4 - 19 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร
488 คน
4.5 การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหง
27 พ.ค. บริเวณมหาวิทยาลัย
2,530 คน
ประเทศไทยครั้งที่ 26
2 มิ.ย.60
4.6 ศิษยเกาสัมพันธ “นองพี่วิทยาฯ จําปาคืนถิ่น” 4 เม.ย.60
คณะวิทยาศาสตร
23 คน
4.7 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ป2560
18-19 ส.ค.60
คณะวิทยาศาสตร
25,825 คน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis,
Communication and Information Technology Skills)
5.1 เสริมสราง พัฒนาเทคนิคการใหคําปรึกษา และ 19-20 ส.ค.60
คณะวิทยาศาสตร
30 คน
บริการสวัสดิการนักศึกษา
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วัน/เดือน/ป

5.2 การแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธนอง
ใหม ประจําปการศึกษา 2559

1 ต.ค. 59 - 28
ม.ค. 60

5.3 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 18 มี.ค.60
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017

สถานที่
คณะวิทยาศาสตร
และศูนยกีฬา
เอนกประสงค
คณะวิทยาศาสตร

จํานวนผูเขารวม
(คน)
454 คน
945 คน

การสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
ทุน สนั บ สนุ น การศึ ก ษาให กั บ นั ก ศึ ก ษา จากแหล งทุ น ต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงานอื่นๆ ที่ใหทุนสนับสนุน จํานวน 32 ทุน จํานวน 432,000 บาท
(สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
ตารางที่ 7 ทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอก
ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

1

59110140340

นางสาวไพจิตร เดชโฮม

2

5711402402

นางสาวพักตรา แจมใส

3

5711402471

นางสาวรัชฎา สุดหลา

4

59110240138

นางสาวลัดดา จันเปรียง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5711401582
5811403017
5824400546
59110440204
5811404731
59110240428
5711403834
59110240433
59110240721
5711401348
5711401371

นางสาวจามจุรี ผองอําพล
นางสาวชลธิญา ทวีโคตร
นางสาวณัฏฐกันย เรืองเนตร
นางสาวณัฐมล ศิริมงคล
นางสาวนฤมล โมคภา
นางสาวนันทิตา ครบสุวรรณ
นางสาวปภัสสร โสชะดา
นางสาวประกายมาศ บุญยะราช
นางสาวประนัดดา มั่นยืน
นางสาววิชุรี รักกตัญู
นางสาววิภาวดี สุขดี

ชื่อทุน

ผู ป ระกอบการร า นค า ในพื้ น ที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา
2559
ผู ป ระกอบการร า นค า ในพื้ น ที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา
2559
ผู ป ระกอบการร า นค า ในพื้ น ที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา
2559
ผู ป ระกอบการร า นค า ในพื้ น ที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา
2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จํานวนเงิน
(บาท)

5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
15,000
15,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000
15,000
15,000
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ลําดับ

รหัสนักศึกษา

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

59110240826
5711404053
5811405127
5711401173
5811404049
5811403796
5711400914
5811404995
5711402525
5811400982
5811400362
59110840460
5711401731
59110840673
5711407070
5711401973
59110140340

ชื่อ - สกุล
นางสาวศศิธร บุญนูน
นางสาวสุรญา มุสิกา
นางสาวอรอนงค ประสาน
นายนิวัฒน เลิศสุวรรณพงศ
นายปฏิภาณ แดนทอง
นายปยะ ละเริงรัมย
นายวินัย บุตรศาสตร
นายสุกฤษฎิ์ ชุมภูจันทร
นายสุวรรณ บุญสนิท
นายวิทยา วงษาลี
นายอัครพงศ ประกอบกิจ
นางสาวกิตติยา บินทะสี
นางสาวขนิษฐา คําภริยา
นางสาวพัชรินทร บัวลอย
นางสาวแพรวรินทร กันยาสาย
นางสาวจุฑารัตน กลีบมวง
นางสาวอนัตตา มิ่งขวัญ

ชื่อทุน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เครือเจริญโภคภัณฑ
เครือเจริญโภคภัณฑ
เครือเจริญโภคภัณฑ
แอล.เอส.เอฟ
แอล.เอส.เอฟ รุนที่ 24
กรุงไทยการไฟฟา
พระมหาวิศิต ธีรวํโส
ม.ร.ว.โอภาศ กาญจนะวิชัย

จํานวนเงิน
(บาท)
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10000
10,000
30,000
30,000
30,000
8,000/ภาคเรียน
6,000/ภาคเรียน
40,000
5,000
8,000/ภาคเรียน

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปการศึกษา 1/2560 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาที่
เปนผูกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) จํานวนทั้งสิ้น 795 คน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,031,700 บาท (ยี่สิบลานสาม
หมื่ น หนึ่ ง พั น เจ็ ด ร อ ยบาทถ ว น) จํ า แนกเป น ผู กู ร ายเก า จํ า นวน 699 คน เป น เงิ น 17,489,700 บาท
(สิบเจ็ดลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ผูกูรายใหม จํานวน 96 คน เปนเงิน 2,542,000 บาท (สอง
ล า นห า แสนสี่ ห มื่ น สองพั น บาทถ ว น ) และกองทุ น เงิ น กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กรอ.) จํ า นวน 41 คน เป น เงิ น
1,000,900 บาท (หนึ่งลานเการอยบาทถวน) จําแนกเปน ผูกูรายเกา จํานวน 28 คน เปนเงิน 667,000 บาท (หก
แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) และผูกูรายใหม จํานวน 13 คน เปนเงิน 333,900 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพัน
เการอยบาทถวน)
การแนะแนวและการจัดหางาน
เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 30 มี น าคม 2560 สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี จัดโครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญบรรยายพิเศษดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเชิงวิชาการ
ภายใตหัวขอ “เสนทางสู Startup” และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดการสัมมนาเชิงวิชาการจาก อุทยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต “โครงการสัมมนาเถาแกนอยยุค 4.0 ครั้งที่ 3” โดยมี นายอนุพงษ
รัฐิรมย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานกลาวเปด

27

การสั มมนา และ ดร.สมปอง เวฬุว นาธร อาจารยประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาวรายงานและวัตถุประสงคการจัดโครงการครั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีโอกาสเรียนรูในดานวิชาการจากผูเชี่ยวชาญภายนอก
และเพื่อเปนการพัฒนาทักษะใหแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูที่สนใจเขารับฟงการบรรยายครั้งนี้ เพื่อ
เตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการสงเสริมการวิจัย การ
สรางนวัตกรรม เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ในทองถิ่น และประเทศใหอยูไดอยางมีความสุขสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 2.6
ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน เกณฑ ขอ 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในอนาคต สําหรับการ
สัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด เปนผูสรางเกมตอสู 3 มิติ
ฝมือคนไทย “Saros Real Battle” ภาคตอเนื่องจาก “Zaros X Battle” เปนผูสราง “ARSA Framework”
เครื่องมือสรางเกม 2 มิติ และ 3 มิติ เปนผูเขียนตําราเกมซีรี่ย ทะลวงถึงแกนเรื่องเขียนเกมทั้ง 4 ตอน และเปนที่
ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชั่น บรรยายพิเศษ หัวขอ “ธุรกิจเกมส” และ นายเนติ นามวงศ
เปนผูกอตั้งและประธานกรรมการผูจัดการฝายเทคนิค(CTO)ระบบแคชเชียรสําหรับรานคาออนไลน Sellsuki เปน
ผูกอตั้งและประธานกรรมการฝายเทคนิค (CTO)บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดปลายอิ้ง คอมมา จํากัด และ
ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตรายการ World RoboCup Rescue 2006 จากประเทศเยอรมัน และประเทศ
สหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ หัวขอ "การนํานวัตกรรมดานICT สู Startup” และการเสวนา หัวขอ “เสนทางสู
Startup จากนักวิชาการสูนักธุรกิจ” โดย มี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด และ นายเนติ นามวงศ
เปนผูรวมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและตอบขอซักถามของผูเขาฟงการเสวนาครั้งนี้ และไดรับความ
สนใจจากนักศึกษาเขาฟงการบรรยายและเสวนาจํานวนกวา 200 คน ณ หองประชุมอาคารศูนยเครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาบรรยายเรื่อง คุณสมบัติของบัณฑิตที่องคกรอยากได การเขียนจดหมายสมัครงาน
ขั้นตอนการเตรียมตัวสัมภาษณงาน และบุคลิกภาพในการสัมภาษณงาน ในชวงบายเปนการบรรยายประสบการณ
ทํางานจากพี่สูนอง โดยไดเชิญศิษยเกาคณะตางๆ มาแบงปนประสบการณ และมีการอบรมการแตงหนาเพื่อเสริม
บุคลิกภาพในการสมัครงาน ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรชั้นปที่ 4 และปที่ 3 ใหความสนใจเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว
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พิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2559 วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ไดดําเนิน การจัดพิธีปจ ฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ป
การศึกษา 2559 เมื่อวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารวิจัย หองประชุม SC.138 เพื่อเตรียมความพรอมดาน
เจตคติในการทํางานรวมกับผูอื่น การใชชีวิตในสังคมใหมีความสุขและสรางความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่
มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรม ใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ในการประกอบอาชีพที่ดี และมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต อสั งคม ตลอดจนให ขอคิ ดและขอเสนอแนะในการหางานทํา และการดําเนิน ชีวิ ตใหป ระสบ
ความสําเร็จ โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวขอ Young Scientist Financial’s Guide โดยที่ปรึกษาการเงินจาก
The best and the brightest financial club และถายทอดประสบการณทํางานสูความสําเร็จ จากศิษยเกา
คณะวิ ทยาศาสตร นางริ น ทร น ฐา วงศ วัตถาภรณ ประกอบธุร กิจ สว นตัว และนายวิช ชาญ สีห านาม
โปรแกรมเมอรประจํา บริษัท ดูโฮม จํากัด
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นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในปงบประมาณ 2560 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดสรางสรรคผ ลงานเปนที่ยอมรับและไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1. นายนัฐธพล ยอดศิลป ไดรับรางวัล The best oral presentation สาขา physical chemistry จาก
หัวขอ "Effect of platinum decorated carbon nanocones on hydrogen storage reactions
Theoretical study" ใน วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ 2560 งานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกตระดับนานาชาติ
PACCON 2017 "Green Convergence on Chemical Frontiers"
2. นางสาวกนกวรรณ วงศคํา ไดรับรางวัล The best Poster presentation สาขา physical
chemistry จากหัวขอ "Hig-conversiion-effieciency dye-sensitized solar cell:molecular engineering
on D-A featured organic idole dyes" สาขา physical chemistry ใน วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ 2560 งาน
ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกตระดับนานาชาติ PACCON 2017 "Green Convergence on Chemical
Frontiers"

3. โคโลนีเกมส ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559
การแขงขันกีฬาจุลชีววิทยาสัมพันธแหงประเทศไทย (โคโลนีเกมส) ครั้งที่ 13 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สรุ ป ผลรางวั ล การแข ง ขั น กี ฬ าจุ ล ชี ว วิ ท ยาสั ม พั น ธ แ ห ง ประเทศไทย (โคโลนี เ กมส ) ครั้ ง ที่ 13
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559
1. รางวัลการแขงขันวิชาการ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ ไดแก
นายมงคลพันธ ตันติวัชรกุล นายเชี่ยวชาญ ธัญญลักษณ และนางสาวทิพยสุดา สุตะภักดิ์
2. รางวัลการแขงขันกีฬา
2.1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แบตมินตันคูผสม นายธรรมนูญ กองแกว และนางสาวรจเรศ
กระแสโสม
2.2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบตมินตันหญิงเดี่ยว นางสาวรังสิมา นาเมืองรักษ
2.3 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 100 เมตรชาย นายณัฐวัฒนดวงสนาม
3. รางวัลการแขงขันแสตนเชียร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันแสตนเชียร
4. รางวัลการประกวด ดาว เดือน และ ดาวเทียม (Loop Needle Hook) ไดรับ รางวัลรองชนะอันดับ 1
การประกวด Hook ผูเขาประกวด นายสุรศักดิ์ ศรีธร
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4. นายศุ ภ วิ ทย พลทะกลาง นั กศึกษาชั้น ปที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนผูพัฒนาโครงงาน “ตูเตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผูสูงอายุ” ที่ไดรับรางวัลชมเชย
เงินรางวัล จํานวน 10,000.- บาท โดยมี ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงานดังกลาว โดยสงเขาประกวดประเภท
โปรแกรมเพื่อชวยคนพิการและผูสูงอายุ ในการ “การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่
19 : NSC2017” (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินรางวัล ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 16” จัดขึ้นโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่
15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ไอสแลนดฮอล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพมหานคร
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5. นายวิชาญ ทองคําวัน หัวหนาโครงการ นางสาวจุฬารัตน ผลทวี, นางสาวสาวิณี หวังบุญ, นางสาว
ศิริรัตน ศรีสมบัติ, นางสาวรุงทิพย หมายเจริญ, นายสมัย คนเพียร และ นายชัยวัฒน บําเพ็ญ นักศึกษาชั้นปที่
4 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกผูรวมโครงการ
“Formic Acid พลิกวิกฤต ชาวสวนยาง” ไดรับรางวัลชมเชย จากการแขงขันโครงงาน “กลาใหม....สรางสรรค
ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา จัดโดยธนาคารไทยพาณิขย จํากัด (มหาชน)รับทุนการศึกษาจํานวนเปนเงินรางวัล
50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยมี ดร.ศันศนีย ศรีจันทร อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การยาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารยที่ปรึกษาไดรับ
เงินรางวัลจํานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ หอง SC113 ตึกวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6. นางสาวดวงกมล พรมแสง นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทโครงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation) และ นางสาว
อุมาพร เสนคราม นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทโครงงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเสนอประเภทโปสเตอร (Poster) ในโครงการแสดงนิทรรศการและการประกวด
โครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขาย ประจําปพ.ศ. 2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย โดยมีอาจารย อรชพร วิลามาศ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนที่ปรึกษา
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017 (North Eastern
Science and Technology Conference 2017 : NESTC 2017) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการวิจัย
แกนักศึกษา คณาจารยจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เปนเวทีใหนักศึกษา คณาจารย จากทั้งสองสถาบันไดมีโอกาส
เผยแพรผลงานวิจัย เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูดานการวิจัยระหวางนักวิจัยและผูสนใจ
ทั่ ว ไป และเพื่ อเป น การสร า งเครื อ ข า ยความรว มมื อระหวา งทั้ ง สองสถาบัน เมื่ อ วั น ที่ 17-18 มีน าคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ดานอาคารสถานที่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
อาคารของคณะวิทยาศาสตร ในป 2560 ประกอบดวย
ตารางที่ 8 อาคาร สถานที่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน แยกตามประเภทหอง
อาคาร
ประเภทหอง
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เคมี
ฟสิกส
พื้นที่ใชสอย
5,237 ตร.ม.
6,416.70 ตร.ม. 4,657.67 ตร.ม.
หองพักผูบริหาร
หองพักอาจารย
11 หอง
13 หอง
16 หอง
หองพัก(ใหบริการ)
หองสํานักงานเลขานุการ
หองสํานักงานภาควิชา
1 หอง
1 หอง
1 หอง
หองประชุม
1 หอง
1 หอง
1 หอง
หองเรียนบรรยาย
4 หอง
3 หอง
5 หอง
หองเรียนปฏิบัติการ
10 หอง
10 หอง
8 หอง
หองสมุด
-

วิจัย
17,614 ตร.ม.
6 หอง
107 หอง
25 หอง
9 หอง
1 หอง
3 หอง
12 หอง
12 หอง
1 หอง
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กลยุทธที่ 2 : สงเสริมอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
เปาประสงค : อาจารยมีความสามารถในการจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และ
พัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม
มาตรการ :
2.1 จัดระบบและกลไก เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
2.2 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 สงเสริมและกํากับใหอาจารยเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
2.6 สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มีการดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาจารย ตามความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละบุคคล คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน
เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล อีกทั้งเกี่ยวเนื่องกับการทําวิจัย การเผยแพรการนําเสนอผลงานและเขารวม
ประชุมทางวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณคนละ 8,000 บาทตอคนตอปงบประมาณ
ในปงบประมาณ 2559 มีอาจารยไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ดังตารางที่ 9
การพัฒนาอาจารย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ตารางที่ 9 การพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ชื่อ-สกุล
หัวขอ
สถานที่
นายปุริม จารุจํารัส
ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
กรุงเทพฯ
2016
นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย
ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
กรุงเทพฯ
2016
นายเสนอ ชัยรัมย
ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
กรุงเทพฯ
2016
นางสาวสุภาพ ตาเมือง
ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
กรุงเทพฯ
2016
นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เชียงใหม
Natural Resources @biobased
นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม กรุงเทพฯ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ไปราชการ
26-30 พฤศจิกายน
2559
26-30 พฤศจิกายน
2559
26-30 พฤศจิกายน
2559
26-30 พฤศจิกายน
2559
27พ ฤ ศ จิ ก า ย น 1 ธันวาคม 2559
30 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2559
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ชื่อ-สกุล
นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

หัวขอ
ประชุมวิชาการราชธานี ครั้งที่ 2

นางปาริชาติ พุมขจร

ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม กรุงเทพฯ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

30 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2559

ประชุมวิชาการราชธานี ครั้งที่ 2

อุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
UK-Thailind

กรุงเทพฯ

26-27 กรกฎาคม
2560
17-19 พฤศจิกายน
2560

นําเสนอผลงานวิจัยกลุมเคมี
ประยุกต ระดับนานาชาติ

ประเทศญี่ปุน

29 ตุลาคม -3
พฤศจิกายน 2559

ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
2016
สรางความรวมมือทางวิชาการ
เสนอหัวขอ ISSues

กรุงเทพฯ

26-30 พฤศจิกายน
2559
18-19 ธันวาคม
2559

นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์

สถานที่
อุบลราชธานี

มาเลเซีย

วันที่ไปราชการ
26-27 กรกฎาคม
2560

นํ า เสนอผลงานวิ จั ย กลุ ม เคมี ประเทศญี่ปุน
ประยุกต ระดับนานาชาติ

29 ตุลาคม -3
พฤศจิกายน 2559

ประชุมวิชาการนานาชาติ AM กรุงเทพฯ
2016
ประชุมวิชาการนานาชาติ AM กรุงเทพฯ
2016
เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ มาเลเซีย
ISMSW2017

30 พฤศจิกายน-3
ธันวาคม 2559
26-30 พฤศจิกายน
2559
13-15 มกราคม
2560

นางสาวจันทรพร ทองเอกแกว

นําเสนอผลงานวิชาการ A
glucose-tolerant,with hight

ชลบุรี

13-15 พฤศจิกายน
2559

นางสาวสุทธินาถ หนูทองแกว

ประชุมวิชาการ International

กรุงเทพฯ

อบรม IR Technical Training

นครราชสีมา

นางสาวอรทัย ทุมทัน

อบรม IR Technical Training

นครราชสีมา

นางสาวกิตติยา วงษขันธ

ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
2016

กรุงเทพฯ

13-15 พฤศจิกายน
2559
14-16 พฤษภาคม
2560
14-16 พฤษภาคม
2560
26-30 พฤศจิกายน
2559

นางสาวสายสมร ลําลอง

นายสราวุธ ประเสริฐศรี
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ชื่อ-สกุล
นางอัปสร อินทิแสง

อบรม สุก(ข)

สถานที่
กรุงเทพฯ

นายถาวร สุภาพรม

ประชุมวิชาการ วทท.42

กรุงเทพฯ

นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา

ประชุมวิชาการ วทท.42

กรุงเทพฯ

นายแกว อุดมศิริชาคร

ประชุมวิชาการ วทท.42

กรุงเทพฯ

นางอรชพร วิลามาศ

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร ครั้ง กรุงเทพฯ
ที่ 11
ประชุมวิชาการ วทท.42
กรุงเทพฯ

นางสาวทัศนีย เจียรพสุอนันต

ประชุมวิชาการ วทท.42

กรุงเทพฯ

อบรม การตรวจวัดขอมูลการ
แลกเปลี่ยนกาซ
คารบอนไดออกไซด
ประชุมวิชาการนานาชาติ AM
2016
อบรมดานสิ่งแวดลอม การบังคับ
กฎหมายสิ่งแวดลอม
ประชุมวิชาการ Asian
Confernce On Analytical
Sciences
อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
การใชสัตวน้ําเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
อบรมดาราศาสตรขั้นตน

กรุงเทพฯ

นางสาวมาลี ประจวบสุข
นางสาวชิดหทัย เพชรชวย
นายสมคิด เพ็ญชารี
นายปรัชญาพร วันชัย
นายเชิดชัย วุฒิยา
นายประเสริฐ ผางภูเขียว
นางปยะนันท พนากานต
นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล

หัวขอ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เชียงใหม

วันที่ไปราชการ
26-27 พฤศจิกายน
2559
29 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559
29 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559
29 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559
14-16 มิถุนายน
2560
29 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559
29 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559
23-24 กุมภาพันธ
2560
26-30 พฤศจิกายน
2559
27 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2559
8-11 พฤศจิกายน
2559

กรุงเทพฯ

20-23 พฤศจิกายน
2559

รอยเอ็ด

18-20 มกราคม
2560
20-23 พฤศจิกายน
2559

อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
การใชสัตวน้ําเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

1-2 ธันวาคม 2559

ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ

30 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2559
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ชื่อ-สกุล
นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล
นางสาวกติกา สระมณีอินทร
นายอุดม ทิพราช
นายศราวุธ แสนการุณ
นางสาวกติกา สระมณีอินทร

นางสาวสุนทรี ศรีเที่ยง

นายวรศักดิ์ สุขบท
นายชัยวุฒิ วัดจัง
นางสาวกานตนลินญา บุญที

หัวขอ
อบรมแพ็คแบตเตอรี่สําหรับยาน
ยนตไฟฟา
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ประชุมวิชาการนานาชาติ

สถานที่
กรุงเทพฯ

วันที่ไปราชการ
31 พฤษภาคม 2560

นครปฐม
เวียดนาม

ประชุมวิชาการ Mathematics
and Applications 2016
ประชุมวิชาการ -B-inno2017

กรุงเทพฯ

Innovation towards
Accessiblity
พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
จัดประชุมวิชาการ สอป ครั้งที่ 23
Digtal OH&S..
ประชุม 3rd ACDT

กรุงเทพฯ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ISMSW2017
อบรม ระบายอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม

มาเลเซีย

7-10 ธันวาคม 2559
15-18 ธันวาคม
2559
17-19 ธันวาคม
2559
20-21 มิถุนายน
2560
26-27 กรกฎาคม
2560
9-10 กุมภาพันธ
2560
29-31 พฤษภาคม
2560
18-20 มกราคม
2560
13-15 มกราคม
2560
20-24 กุมภาพันธ
2560

กรุงเทพฯ

เชียงราย
กรุงเทพฯ
ภูเก็ต

กรุงเทพฯ

นางสาวอริสรา อิสสะรีย

อบรม พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่
21
สัมมนาประเมินผลดําเนินงานของ
เครือขายพัฒนาอุดมคติไทย
ประชุมวิชาการ 9th Annual
Research
PACCON 2017

กรุงเทพฯ

นายชาญ อินทรแตม

PACCON 2017

กรุงเทพฯ

นางสาวอัญชลี สําเภา

PACCON 2017

กรุงเทพฯ

นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ

PACCON 2017

กรุงเทพฯ

นางสาวประนอม แซจึง

PACCON 2017

กรุงเทพฯ

นางสาวรสสุคนธ เหลาไพบูลย
นางจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ

เชียงราย

9-10 กุมภาพันธ 60

ขอนแกน

27 มกราคม 2560

กรุงเทพฯ

21 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2560
1-4 กุมภาพันธ
2560
1-4 กุมภาพันธ
2560
1-4 กุมภาพันธ
2560
1-4 กุมภาพันธ
2560
1-4 กุมภาพันธ
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ชื่อ-สกุล

หัวขอ

สถานที่

นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ

ประชุมหารือดานงานวิจัย

กรุงเทพฯ

นายรักเกียรติ จิตคติ

เสนอผลงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ICMS2007
ระดมสมองเพื่อพัฒนาโปรแกรม
วิจัยของศูนยความเปนเลิศดาน
นวัตกรรมทางเคมี
อบรม การตรวจวัดขอมูลการ
แลกเปลี่ยนกาซ
คารบอนไดออกไซด
ประชุมวิชาการนานาชาติ
การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค
data Mining

อินเดีย

นางสาวสุพรรณิการ ซาเหลา

นางกุลธรา มหาดิลกรัตน

นางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ
นางสาวจิรัชยา ใจสะอาด
นายสายันต แสงสุวรรณ

นางสาวจีรภัทร นุตริยะ

นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย

นายอมร เทศสกุลวงศ

นครปฐม

วันที่ไปราชการ
2560
13-15 มีนาคม 60
15-19 กุมภาพันธ
2560
18-20 พฤษภาคม
2560

กรุงเทพฯ

23-24 กุมภาพันธ
2560

ไตหวัน
กรุงเทพฯ

7-10 กันยายน 60
13-15 มีนาคม 60

วิเคราะหขอมูลดวย Predictive
Modeling
ประชุมวิชาการสาหรายและ
แพลงกตอนแหงชาติครั้งที่ 8

กรุงเทพฯ

20-22 มีนาคม 60

ชลบุรี

26-29 มีนาคม 60

ประชุม Workshop on
Computation Mathematics
and Sciences 2017
เสนอผลงานวิชาการ Properties
and Antibac (PCM2017)
PCT-7
รวมประชุม CARISRM 2017

กรุงเทพฯ

19-24 มีนาคม 60

กรุงเทพฯ

21-27 พฤษภาคม
2560
1-2 มิถุนายน 2560
9-12 เมษายน
2560
25-27 สิงหาคม
2560
26 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ
สหราช
อาณาจักร
กรุงเทพฯ

เขารวมงานวิจัย Thailand
Reserch Expo
รวมประชุมปฐมนิเทศผูรับทุน
กรุงเทพฯ
พัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม
อบรมกาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ นครนายก
เขารวมประชุมวิชาการ SPC
2017

ระยอง

31 กรกฎาคม 4 สิงหาคม 2560
23-27 พฤษภาคม
2560
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ชื่อ-สกุล
นางสาวชริดา ปุกหุต

หัวขอ
ทัศนศึกษาบริษัทเอี่ยมบูรพาเพื่อ
เพิ่มประสบการณวิชาชีพ

นางสนม รวมสุข

ทัศนศึกษาบริษัทอี่ยมบูรพาเพื่อ
เพิ่มประสบการณวิชาชีพ

นายชายชัย ศุภอรรถกร
นายอนุชา แยงไธสง

การเขียนโมบายแอปพลิเคชั่นบน
แอดดรอย
ANSCSE ครั้งที่ 21
SPC 2017

ปทุมธานี
กรุงเทพฯ

นายไพรินทร สุวรรณศรี

AMM 2017

เชียงใหม

นายสุพจน สีบุตร

AMM 2017

เชียงใหม

นายบรรทม สุระพร

AMM 2017

เชียงใหม

นางสาวกนกพร ชางทอง

AMM 2017

เชียงใหม

นางสาวนงคราญ สระโสม

AMM 2017

เชียงใหม

นางสาววาสนา เหงาเกษ

Data siences
contest/confernce
APAM2017

กรุงเทพฯ

AMM 2017
นําเสนอผลงานวิจัย (คปก.) รุนที่
20
ประชุมวิชาการ 9th annual
research
ผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม
ครั้งที่ 1
อบรมฝกภาษาตางประเทศ
อบรมฝกภาษาตางประเทศ
เขารวมประชุมระดับนานาชาติ

เชียงใหม
นนทบุรี

นายวีรยุทธ นิลสระคู

นายศักดิ์ศรี สุภาษร
นายกัมปนาท ฉายจรัส
นางสาวสมจินตนา ทวีพานิชย
นางรตี โบจรัส
นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศสิน

สถานที่
สระแกว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแกว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ขอนแกน

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ

วันที่ไปราชการ
22-25 พฤษภาคม
2560
22-25 พฤษภาคม
2560
19-21 กรกฎาคม
2560
3-4 สิงหาคม 2560
24-26 พฤษภาคม
2560
31 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2560
31 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 60
31 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2560
31 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2560
31 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2560
27-28 มิถุนายน
2560
27-30 มิถุนายน
2560
1-4 มิถุนายน 2560
7-10 มิถุนายน
2560
21 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2560
28-30 มิถุนายน 60
26,28 มิถุนายน 60
26,28 มิถุนายน 60
19-21 กรกฎาคม
2560
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ชื่อ-สกุล

หัวขอ

สถานที่

นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศสิน
นางสาววงกต ศรีอุไร

NCCIT 2017
NCCIT 2017

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

นายพิชิต โสภากันต

รวมประชุม The Thailand
NetAcad Instructor
อบรมหลักสูตร Big Data
Analyics&Blockchai
อบรมหลักสูตร Big Data
Analyics&Blockchai
อบรมหลักสูตร Big Data
Analyics&Blockchai
อบรมหลักสูตร Big Data
Analyics&Blockchai
ประชุมวิชาการ ACTIS&NCOBA

กรุงเทพฯ

อบรมหลักสูตร Big Data
Analyics&Blockchai
อบรมหลักสูตร Big Data
Analyics&Blockchai
ตรวจวัดนิวตรอนสิริธร

กรุงเทพฯ

นางสาวชยาพร แกนสาร
นางสาวทศพร จูฉิม
นายไพชยนต คงไชย
นายวราวุฒิ ผาเจริญ

นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
นายอาทิตย บุญเริง
นายธานินทร นุตโร

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
เชียงใหม

วันที่ไปราชการ
6-7 กรกฎาคม 2560
6-7 กรกฎาคม
2560
14-16 มิถุนายน
2560
25-30 มิถุนายน
2560
25-30 มิถุนายน
2560
25-30 มิถุนายน
2560
25-30 มิ.ย. 60
19-21 กรกฎาคม
2560
25-30 มิถุนายน
2560
25-30 มิถุนายน
2560
12-17 มิถุนายน
2560
14-16 มิถุนายน
2560

นางอรัญญา พิมพมงคล

รวมประชุมวิชาการพฤษาศาสตร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 11

มหิดล

นายชัชวิน นามมั่น

เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใชใน
การผลิตบัตรและแปลเอกสาร

กรุงเทพฯ

26-28 มิถุนายน
2560

อบรม Secure Thailand
Cyberspace with Cyber

กรุงเทพฯ

2-3 กรกฎาคม 2560

นายสมปอง เวฬุนาธร

เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใชใน
การผลิตบัตรและแปลเอกสาร

กรุงเทพฯ

26-28 มิถุนายน
2560

นายอนุพงษ รัฐริ มย

เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใชใน
การผลิตบัตรและแปลเอกสาร
TCU innovative innovations
in Education

กรุงเทพฯ

26-28 มิถุนายน
2560
20-21 กรกฎาคม
2560

นายชาญชัย ศุภอรรถกร

กรุงเทพฯ
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ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรี วงษาสนธิ์
นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม
นายณัฎฐ ดิษเจริญ

นางสาวนิภาพร คําหลอม

นางสาวชอทิพย กัณฑโชติ
นางสาวฐิตารีย วุฒิจิรัฐิกาล

หัวขอ

สถานที่
กรุงเทพฯ

ICAS2017
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
และวัฒนธรรม
ICAS2017
A comparison of vectorBased
ศึกษาดูงานวิชาชีพดานอาชีวอนา
มัย
โครงการบริการเชิงรุก ครั้งที่ 12

อุบลราชธานี
มาเลเซีย

APAM2017

the 17 Flora of Thailand
Conference
รวมงาน สกว. สรางคน สราง
ความรู สรางอนาคต

อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ
ระยอง
นครราชสีมา
กระบี่
กรุงเทพฯ

วันที่ไปราชการ
27-30 มิถุนายน
2560
5-8 กรกฎาคม 2560
16-18 กรกฎาคม
2560
5-8 กรกฎาคม 2560
19-21 กรกฎาคม
2560
2-4 สิงหาคม 2560
20-22 กันยายน
2560
21-25 สิงหาคม
2560
25-26 สิงหาคม
2560
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กลยุทธที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับเปนสถาบันที่มีงานวิจัยระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง
โดยสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยและความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและนอกประเทศ
เปาประสงค : ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานสรางสรรคไดรับการยอมรับและสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน
ภูมิภาค ลุมน้ําโขง
มาตรการ :
3.1 เผยแพร ประยุกตใช จัดการความรู การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการเชื่อมโยง
งานวิจัยสูอุตสาหกรรม
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม
3.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.4 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแกปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นให
เขมแข็งและโดดเดนเปนชื่อเสียงของคณะ
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย
3.6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
งานวิจยั ที่ไดรับทุนสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ในปงบประมาณ
2560 จํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 7,537,891 บาท (เจ็ดลานหาแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
เกาสิบเอ็ดบาทถวน) ดังนี้
งานวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน จํานวนทั้งสิ้น 13 ทุน งบประมาณ
3,721,100 บาท (สามลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปงบประมาณ 2560
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและ
นักวิจัยประจํา

จํานวนเงิน (บาท)

ประเภทโครงการ

งบประมาณ งบประมาณ โครงการเดิม โครงการใหม
แผนดิน
รายได
สิ้นสุดป 2560
ป 2560

1

การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคลั
เซนเซอรชนิดใหมในระบบของ
ไหลจุลภาคที่ประดิษฐมาจาก
กระดาษสําหรับตรวจวัดปริมาณ
แอสคอรบิคและโดปามีน

มะลิวรรณ อมตธง
ไชย

300,000



2

การจําลองแบบ การออกแบบ
การสังเคราะหและการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์
ฆาเซลลมะเร็งที่มีโครงสราง

นิภาวรรณ พอง
พรหม

299,200



42
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและ
นักวิจัยประจํา

จํานวนเงิน (บาท)

ประเภทโครงการ

งบประมาณ งบประมาณ โครงการเดิม โครงการใหม
แผนดิน
รายได
สิ้นสุดป 2560
ป 2560

พื้นฐานเปนเอซาแนพโธควิโนนที่
ตออยูกับวงไธเอโซล
3

การผลิตเอนไซมฟอกสีเมลานิน
โดยจุลินทรียและการนําไป
ประยุกตใชในการฟอกยอมสีผม
(Part II)

ปราณี พัฒนพิพิธ
ไพศาล

300,000



4

การออกแบบและสรางเครื่อง
วิเคราะหความถี่ของอนุมูลอิสระ
ดวยเทคนิคไดนามิกนิวเคลียรโพ
ลาไรเซชัน (DNP)

จิตกร ผลโยญ

300,000



5

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การเพิ่มการผลิตลิปดจากยีสต
สะสมไขมันในในอาหารที่เตรียม
จากสารสกัดจากชานออยและนํา
ไขมันที่ไดไปเตรียมไบโอดีเซล

จันทรพร ทองเอก
แกว

300,000



6

รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุน วงกต ศรีอุไร
การปฏิสัมพันธในชั้นเรียนสําหรับ
การเรียนรูเชิงรุกในศตวรรษที่ 21

207,900



7

การแยกและศึกษาคุณสมบัติของ
แบคเทอริโอเฟจที่จําเพาะตอเชื้อ
กอโรคปลา Edwardsiella tarda
เพื่อใชเปนตัวควบคุมโรคทาง
ชีวภาพ

264,000



8

การพัฒนาตัวเรงวิวิธพันธุคอป
กิตติยา วงษขันธ
เปอร (I) บนเหล็กเฟอรไรตเพื่อใช
ในปฏิกิริยาไตรฟลูออโรเมทิลเลชัน
และซูโนกาชิระ

300,000



9

การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกําจัด
สารอินทรียร ะเหยงายดวยวิธีทาง
เคมีคํานวณ

300,000



พงศศักดิ์ รัต
นชัยกุลโสภณ

ศิริพร จึงสุทธิวงษ

43
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและ
นักวิจัยประจํา

10 การสังเคราะหและหาคุณลักษณะ สุทธินาถ หนูทอง
ของรีดิวซกราฟนออกไซดและ
แกว
ฟลมบางผสมของรีดิวซกราฟนกับ
อนุภาคนาโนและการนําไป
ประยุกตใชเปนขั้วอีเล็กโทรด
สําหรับทําตัวเก็บประจุยิ่งยวด

จํานวนเงิน (บาท)

ประเภทโครงการ

งบประมาณ งบประมาณ โครงการเดิม โครงการใหม
แผนดิน
รายได
สิ้นสุดป 2560
ป 2560
300,000


300,000



12 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของ สมจินตนา ทวี
องคประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง พานิชย

250,000



13 การพัฒนาเซนเซอรเคมีไฟฟาดวย
โลหะออกไซดขนาดนาโนและก
ราฟนสําหรับตรวจวัดคารบาริล
คารโบฟูแรน และเฟโนบูคารบ
แบบตอเนื่องในตัวอยางพืชผัก

300,000



11 การพัฒนาและพิสูจนเอกลักษณ
ของฟลมไฮโดรเจลชนิด
poly(HEMA-AM)/PVA โดยใชไค
โตซานเปนตัวชวย

สายันต แสง
สุวรรณ

อัญชลี สําเภา

งานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
คณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 24 ทุน งบประมาณ
3,816,791 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2560
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและนักวิจัย
ประจํา

1

การออกแบบโครงสรางโมเลกุล
อยางงายชนิด D-¶-A เพื่อ
ประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตย
ชนิดสียอมไวแสงที่มี
ประสิทธิภาพสูง

2

การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนาม ปุริม จารุจํารัส

ศิริพร จึงสุทธิวงษ

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลงทุน

266,669 ทุนพัฒนา
นักวิจัย (ทุนรวม
สกว. สกอ.
ม.อบ.)
300,000 ทุนสงเสริม

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ใหม
ป 2560 ป 2560




44
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและนักวิจัย
ประจํา

จํานวนเงิน
(บาท)

โดยอาศัยระบบยอสวนและ
อุปกรณที่ประดิษฐจากกระดาษ
สําหรับ การวิเคราะหปริมาณ
แมกนีเซียมในน้ํายางธรรมชาติ

แหลงทุน

นักวิจัยรุนใหม
สําหรับอาจารย
(ทุนรวม สกว.
และ ม.อบ.)

ประเภทโครงการ
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ป 2560

โครงการ
ใหม
ป 2560



3

การศึกษาปรากฏการณไฟนสต
รักเจอรสปริตติ่งในคอรเชลลนา
โนคริสตอลกลุม II-VI และ III-V
โดยใชวิธีการคํานวณแบบไทด
บายดิ่ง เพื่อนํามาประยุกตใน
การสรางสถานะพัวพันจาก
แสงโฟตอน

วรศักดิ์ สุขบท

298,000 ทุนสงเสริม
นักวิจัยรุนใหม
สําหรับอาจารย
(ทุนรวม สกว.
และ ม.อบ.)

4

เครื่องหาปริพันธสําหรับฟงกชัน
กําหนดคาเวกเตอรและฟงกชัน
สาทิสสัณฐานของฟงกชัน
กําหนดคาซีสตาร

ฐิตารีย วุฒิจิรัฐติ ิกาล

287,500 ทุนสงเสริม
นักวิจัยรุนใหม
สําหรับอาจารย
(ทุนรวม สกว.
และ ม.อบ.)



5

การพัฒนาชุดการทดลองเคมี
แบบยอสวนตนทุนต่ําเพื่อ
สนับสนุนความเขาใจมโนมติ
วิทยาศาสตรและการปรับแก
มโนมติ สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศักดิ์ศรี สุภาษร

84,755 สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ



6

การพัฒนาชุดการทดลองเคมี
ศักดิ์ศรี สุภาษร
ยอสวนแบบตนทุนต่ํารวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
เพื่อสนับสนุนความเขาใจมโนมติ
วิทยาศาสตรและปรับเปลี่ยน
มโนมติระดับโมเลกุลของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

500,000 ทุนพัฒนา
นักวิจัย(ทุนรวม
สกว. ม.อบ.)



7

นวัตกรรมการคนหายาตานวัณ

500,000



พรพรรณ พึ่งโพธิ์

ทุนพัฒนา

45
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและนักวิจัย
ประจํา

โรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดย
วิธีการออกแบบโมเลกุลดวยการ
คํานวณ

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลงทุน

นักวิจัย(ทุนรวม
สกว. ม.อบ.)

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ใหม
ป 2560 ป 2560

8

การวิเคราะหสมการคลื่นและตัว จิรัชยา ใจสะอาด
แบบที่เกี่ยวของดวยวิธีการเชิง ซือ่ ตรง
ตัวเลข

187,500 ทุนนักวิจัยใหม
วท.



9

วิธีการเชิงรูปนัยสําหรับ
สายการผลิต

125,000 ทุนนักวิจัยใหม
วท.



10

กานตนลินญา บุญที
ปจจัยเสี่ยงทางดานคุณภาพ
อากาศและการประเมินการ
สัมผัสความเขมขนของเชื้อรา
และเชื้อแบคทีเรียในอากาศของ
ผูประกอบอาชีพในโรงเรือน
เพาะเห็ด โรงเลี้ยงสุกร และโรง
เลี้ยงสัตวปก กรณีศึกษา:
เกษตรกรในเขตอําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

130,000 ทุนโครงการวิจัย
และนวัตกรรม
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสู
ชุมชนฐานราก



11

ผลกระทบตอสุขภาพทางเดิน
หายใจในระยะยาวของชางทํา
อิฐมอญ ตําบลหนองกินเพล
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

กติกา สระมณีอินทร
รุจิรา สีลารัตน

6,666 สกว. (โครงการ
ABC) รวมกับ
ม.อบ.



12

การสงเสริมภาวะในการทํางาน
ของกลุมทอผากาบบัว จังหวัด
อุบลราชธานี

กติกา สระมณีอินทร
กมลรัตน นุตไพโรจน

6,666 สกว. (โครงการ
ABC) รวมกับ
ม.อบ.



13

การสกัดอินนูลินที่มีความ
บริสุทธิ์สูงจากแกนตะวันเพื่อใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร

รักเกียรติ จิตคติ
กิตติยา วงษขันธ
ณัฐศิริ วงษแสง

14

ทศพร จูฉิม

โครงการบัญชีรายการทรัพยากร ประนอม จันทรโณทัย
ชีวภาพ พืชวงศถั่ว: วงศยอยราช ชอทิพย กัณฑโชติ

300,000 โครงการ



Innovation Hubs

กลุมเรื่องเกษตร
และอาหาร
314,285 สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก



46
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

พฤกษ ในประเทศไทย

ผูวิจัย
อาจารยและนักวิจัย
ประจํา

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลงทุน

ประเภทโครงการ
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ป 2560

โครงการ
ใหม
ป 2560

กนกอร เรืองสวาง
บุญชวง บุญสุข
ศกุลตลา นิลแกว
วรรณิกา หมุนสุข
ศิริพงศ วิริยะวิบลู ยกิจ

ฐานชีวภาพ
(องคกรมหาชน)

15

โครงการบัญชีรายการทรัพยากร ประนอม จันทรโณทัย
ชีวภาพ พืชวงศถั่ว: วงศยอย
บุญชวง บุญสุข
สะตอ ประเทศไทย
กนกอร เรืองสวาง
ชอทิพย กัณฑโชติ
พงษศักดิ์ พลเสนา
สไว มัฐผา
วิษณุ สายศร
ศิริพงศ วิริยะวิบลู ยกิจ

293,750 สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
(องคกรมหาชน)



16

การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู
ดวยวิจัยเปนฐาน

สุภาวดี หิรัญพงศสิน

6,500 เงินรายได
มหาวิทยาลัย



17

การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาแคลคูลัส 1 โดยใช
Active learning

รตี โบจรัส

8,000 เงินรายได
มหาวิทยาลัย



18

การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู
แบบออนไลนเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์

วราวุฒิ ผาเจริญ

6,500 เงินรายได
มหาวิทยาลัย



19

พฤติกรรมในอดีตที่สงผลตอ
ความสามารถทางกาย และการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ
ผูสูงอายุ ในอําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

กติกา สระมณีอินทร

50,000 เงินรายได
มหาวิทยาลัย



20

การสรางตัวเรงปฏิกิริยาที่มี
แพลทตินัมเปนองคประกอบ

จีรภัทร นุตริยะ

50,000 เงินรายได
มหาวิทยาลัย



47
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย
อาจารยและนักวิจัย
ประจํา

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลงทุน

หลักดวยวิธี Surface limited
redox replacement เพื่อ
นําไปใชในเซลลเชื้อเพลิง

ประเภทโครงการ
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ป 2560

โครงการ
ใหม
ป 2560



21

การศึกษาสมบัติทางไฟฟาและ
สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนใน
โครงสรางบอศักยควอนตัม
GaInNAs/GaAs

กาญจนา ศิวเลิศพร

50,000 เงินรายได
มหาวิทยาลัย

22

การตรวจสอบเมล็ดขาวสารเจา
ปนในขาว
เหนียวดวยเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ

สมปอง เวฬุวนาธร

20,000 เงินรายไดคณะ



23

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันใน
การบําบัดน้ําเสียจากรานอาหาร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

รัชวุฒิ โคตรลาคํา

20,000 เงินรายไดคณะ



24

การศึกษาเปรียบเทียบความพึง นิภาพร คําหลอม
พอใจของผูเรียนในรายวิชา
ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม (1108 411) และ
รายวิชากระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและอันตราย
(1108 414) ตอการจัดการเรียน
3 รูปแบบ

5,000 เงินรายไดคณะ



ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวน 58 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 12 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จํานวน 10 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 13 ผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน
17 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 14 ผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 41
เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 15 และผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน 8 เรื่อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 16

48

ตารางที่ 12 ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ลําดับ
1
2
3

4

5

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
ปยะนันท พนากานต, อมรา แกวกุล,
กมล จิรพันธ, พิเชษฐ และกุลธรา มหา
ดิลกรัตน
Tassanee Jiaphasuanan*
Pratyaporn Wanchai, Nuttaya
Roopliem
Parichart Phumkhachorn, Prasert
Pangpookiew, Pratyaporn
Wanchai, Ratchawut
kotlakome,Arachaporn Wiramas,
Songamnat Pongsomboon,
Pongsak Rattanachaikunsopon*
สุนทรี ศรีเที่ยง,* วัชรา มุลพึลึก และ
หนึ่งฤดี วิทยากุล

ชื่อผลงาน
การพัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบน
ระบบปฏิบติการแอนดรอยด

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ


การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร
กรุงเทพฯ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท. 42)

Carbon Stock of Tree in Rongkho
Forest in Ubonratchathani University



Burkholderia thailandensis: A
Potential Dichlorvos Degrading
Bacterium for Bioremediation



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท. 42)



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1
“พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่
ยั่งยืน”



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1
“พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่
ยั่งยืน”

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการปวด
หลังจากการทํางานของแรงงานนอก
ระบบหลุมคนเย็บผาสําเร็จรูปในหมูบาน
ยางชา อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ
กานตนลินญา บุญที,* และกฤตพร อิน การศึกษาการสัมผัสเสียงของคนงานใน
งาม
โรงงานแปรรูปไมขนาดเล็ก อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
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6

จําลอง อบอุน ประนอม แซจึง สนธิ
พลชัยยา และ กานตตะรัตน วุฒิเสลา

7

นุชจรา แดงวันดี สนธิ พลชัยยา และ
กานตตะรัตน วุฒิเสลา

8

ธีรวัฒน แสงศรี และบรรทม สุระพร

9

Ubonrat Chetinai and Supot
Seebut

10

Chanantorn Khemsuk and Supot
Seebut

ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมีดวยการจัดการเรียนรูแบบส
เต็มศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5
ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับสื่อ
ประสมที่มีตอความกาวหนาทางการเรียน
และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเรื่องตารางธาตุ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของโพลยารวมกับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD
Using Activity Approach to Design
Mathematical Modeling-Based
Learning for Promoting Grade 7
Students’ Mathematical modeling
Competency
Using hands-on activity approach to
design mathematical modelingbased learning for Promoting Grade
9 students’ mathematical modeling
Competency

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ




การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ งาน
เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 4,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
“นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม



Proceedings of the 22nd Annual Meeting in
Mathematics



Proceedings of the 22nd Annual Meeting in
Mathematics



Proceedings of the 22nd Annual Meeting in
Mathematics
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ชื่อ-สกุล
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ชื่อผลงาน
Using problem approach to design
mathematical Modeling-based
learning for Promoting Grade 8
students’ mathematical Modeling
Competency
แอพพลิเคชันวิเคราะหโรคและแนะนํา
ขอมูลสมุนไพรไทยดวยเทคนิคอิงกฎเกณฑ

ประเภทผลงาน ()
บทความ
วิจัย


11

Pakkaporn Saijam and Supot
Seebut

12

ชยาพร แกนสาร

13

วงกต ศรีอุไร พงษเพชร ถาพร และ
วัชรินทร นามปญญา

การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรค ปาลมน้ํามัน
โดยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ



14

กติกา สระมณีอินทร

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อกลุมผูมี
ขอจํากัดทางการเคลื่อนไหว



15

วราวุฒิ ผาเจริญ สุภาวดี หิรัญพงศสิน

การพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนเชิง
ปฏิสัมพันธสําหรับผูเรียนยุคใหม



16

ครองทรัพย เปงขวัญ และ มนกรณ
วัฒนทวีกลุ

การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร และทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยการจัดกิจกรรม การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน





บทความ
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
Proceedings of the 22nd Annual Meeting in
Mathematics

Proceedings of the 13th National Conference on
Computing and Information Technology (NCCIT
2017 )โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ
Proceedings of the 13th National Conference on
Computing and Information Technology (NCCIT
2017 )โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ
รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติดา นคน
พิการ ครั้งที่ 9 ประจําป 2560 นวัตกรรมเพื่อการเขาถึงของ
คนทั้งมวล ศูนยการประชุมวายุภักษ ศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ กรุงเทพฯ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติดา นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบประยุกต
และการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
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17

เฉลิมขวัญ รวมสุข และ มนกรณ
วัฒนทวีกลุ

18

วาสนา ประภาษี และ
อุทิศ อินทรประสิทธิ์

19

วิไลวรรณ สีแดด และ ไพรินทร
สุวรรณศรี

20

วิภาพร ทิพยรักษา และ ไพรินทร
สุวรรณศรี

21
22

ชื่อผลงาน
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรและทักษะการแกปญ
 หาทาง
คณิตศาสตร โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะรวมกับการจัดการเรียนรแบบ
โครงงานเปนฐาน
การศึกษาการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร
โดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
และแนวคิดของสะเต็มศึกษา

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ




การศึกษาความเขาใจ เรื่อง เวกเตอรใน
สามมิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
ผาน GeoGebra Applet



การศึกษาความเขาใจและความคงทนใน
การเรียนรู เรื่อง พาราโบลา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูผานโปรแกรม GeoGebra
สายสมร ลําลอง,สุพัตรา วนาพันธ และ ผลของปริมาณเปลือกไขตอสมบัติเชิงกล
บัณฑิต คําศรี
ของของยางธรรมชาติ
สุดารัตน ชูคํา และ ไพรินทร สุวรรณศรี การศึกษาความเขาใจและความคงทนใน
การเรียนรูเรื่องเศษสวนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป ที่ 1 โดยใชโนตดนตรีรวมกับ
Butterfly method






การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ, 26 สิงหาคม 2559
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
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23

24

25

26

27

28

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

อรธิดา สวาง และอุทิศ อินทรประสิทธิ์ การศึกษาความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรดานความคิดริเริ่ม ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา
ชนานันท สิงหมุย และวีรยุทธ นิลสระคู ความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรผา นกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบบูรณาการตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต เรื่อง ความนาจะเปน
ปรียานุช มานุจํา และอุทิศ อินทร
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ประสิทธิ์
เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษาตอ
การคิดไตรตรอง
โรจนพงษ วิธีโรจน และวีรยุทธ นิลสระ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
คู
กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
ตัวแทนที่หลากหลายที่มีตอความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
ความนาจะเปน
จักราวุธ คงออน พัชรินทร ตุมออน
การดัดแปรเปลือกไขดวยกรดสเตียริกเพื่อ
บัณฑิต คําศรี มาลี ประจวบสุข
ใชเปนสารตัวเติมในยาง
ดวงดาว สัตยากูล อิสราภรณ เสียงล้าํ
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ และสายสมร ลําลอง*
บัณฑิต คําศรี, จักราวุธ คงออน,
ผลของการปรับปรุงพื้นผิวเปลือกไขตอ
พรพรรณ พึ่งโพธิ,์ ฉวีวรรณ คงแกว
สมบัติเชิงกลยางธรรมชาติ
และสายสมร ลําลอง*

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ








การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM
2017) Department of Mathematics, Faculty of
Science Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

53
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

29

นิภาพร คําหลอม จิรวัฒน หงษพันธ
ดวงหทัย ภูมีศรี และอนัญญา พิพัฒน
พีระพัฒน โพธิราช และ กติกา สระมณี
อินทร

การรับรูการบริหารจัดการระบบปองกัน
อัคคีภัยใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แบคทีเรียและราแขวนลอยภายในหอง
ผูปวยปรับอากาศ และหองพัดลม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนในวิชาเคมีเรื่องกรด-เบส
การพัฒนาความเขาใจมโนมติวทิ ยาศาสตร
เรื่อง กรด-เบส ดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการ
ทํานาย-สังเกต-อธิบายในขั้นสรางความ
สนใจ และขัน้ ขยายความรู สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎ
ของเมนเดลสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 : กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐาน
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม
หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ดวย
กระบวนการเรียนรูตามโครงการเพาะพันธุ
ปญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเพิ่มประสิทธิภาพตูอบแหงดวย
แสงอาทิตยโดยใชกระจกสะทอนแสง

30

31

สุทัศ ศรีบุระ สุภาพ ตาเมือง และ
ศักดิ์ศรี สุภาษร

32

โรสลีนา อาแวหามะ และสุภาพร
พรไตร

33

นุชนาฎ โชติสุวรรณ กิตติมา สระรักษ
กิตติพงษ บุญสาร และสุภาวดี หิรัญ
พงศสิน

34

ศุภชัย จันทรงาม อุทัยวรรณ โสภาพิศ
และสุภาพร พรไตร

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ



การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับ
35

36
37

38

39

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

ประภัสสร มาคําผุย ยุพาพรรณ วรรณ การศึกษาพฤติกรรมดานทักษะการทํา
สาย บุปผา วงษทอง นิรมล ชวยบุญญะ โครงงานของนักเรียนเพาะพันธุปญ ญา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชโดยใชการสอน
และ ปุริม จารุจาํ รัส
จิตติมา วัฒราช และ สุภาพร พรไตร*

แบบ RBL

การสรางชุดการเรียนรูสําหรับหลักสูตร
ทองถิ่นโดยการทําโครงงานฐานวิจัย
เดชมณี เนาวโรจน และ สุภาวดี หิรัญ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนใน
พงศสิน
โครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภสูคน
ไทย 4.0
ยุพาพรรณ วรรณสาย ประภัสสร มาคํา การใชกิจกรรมโครงงานฐานวิจยั พัฒนา
ผุย บุปผา วงษทอง นิรมล ชวยบุญญะ ความรับผิดชอบและความมีวนิ ยั ของ
และ ปุริม จารุจาํ รัส
นักเรียนโครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
รัตนา รัตนเมธานันท องอาสน ศิริเวช ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
และประนอม แซจึง
โครงงานฐานวิจัยตอสมรรถนะที่สําคัญของ
ผูเรียน 5 ประการ ของนักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุป ญญา โรงเรียนลือคําหาญวาริน
ชําราบ

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ





การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

55
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

40

บงกชวรรณ พาคําวงษ กชกร ยอด
เยี่ยม วรางคณา กิตติวงวิศาล นิติยา
พันธกอน จันทรทพิ ย ผลาเลิศ นฤดล ภู
ศรี ชญานิลห หาญวิโรจน มาลี
ประจวบสุข สายสมร ลําลอง ดวงดาว
สัตยากูล จิตรลา เดชาติวงศ พฤทธิ์ คํา
ศรี อรดี พันกวาง พนิดา พรหมพินิจ
ปาจรีย ถาวรนิติ และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์
สวิดา ไชยสําแดง อภิรักษ ทองแจม
จันทรทิพย ผลาเลิศ นฤดล ภูศรี ชญา
นิลห หาญวิโรจน มาลี ประจวบสุข
สายสมร ลําลอง ดวงดาว สัตยากูล
จิตรลา เดชาติวงศ พิศิชานันท ศรี
สุวรรณ พฤทธิ์ คําศรี อรดี พันกวาง
วรายุทธ สะโจมแสง และ พรพรรณ พึ่ง
โพธิ์
สุริยา ติ่งทอง ชริดา ปุกหุต และสนม
รวมสุข

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
สารละลายสียอมบริลเลียน กรีน บนนาโนจี
โออลิเมอรซึ่งเปนวัสดุดูดซับที่มี
ประสิทธิภาพสูง

41

42

43

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ


การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การศึกษาสมดุลการดูดซับสารละลายสี
ยอมบริลเลียน กรีน โดยใชเบนโทไนทเปน
ตัวดูดซับที่มีราคาต่ํา



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การผลิตเอทานอลจากกากน้าํ ตาลของยีสต
ทนรอนไอโซเลท UBU-3-12 เมื่อใชกลา
เชื้อแบบแชเย็นและระบบการหมักอยาง
งาย
ชญาณิลห หาญวลินโรจน นฤดล ภูศรี การจําลองแบบทางควอนตัมและ
บุญรัตน ทารัตน พฤทธิ์ คําศรี อรดี พัน พลศาสตรของโมเลกุลโดยอาศัยพื้นฐาน
กวาง กัมปนาท ฉายจรัส นิธิมา สุทธิ
ของระเบียบวิธี Fragment molecular
พันธ พัชรีนารถ ทรัพยอาภากรณ สุภา orbitals (FMO) เพื่อออกแบบสารยับยัง้



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับ

44

45
46
47

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
หารหนองบัว คมสันต สุทธิสนิ ทอง
และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
สุนทรี ศรีเที่ยง ประทีป ใจนวล
ณัฐพิชา กุลอัก และอัญชิรา สมสุข
วรลักษณ รัตนบวร ปาริชาติ พุม ขจร
และ พงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
ศศิธร หลอเรืองศิลป พิชญาภรณ
สุวรรณกูฏ และปริยากร อุดมวรรณ
จันทรพร ทองเอกแกว

48

ภานุกรณ บุญสิทธิ์ และอรัญญา พิมพ
มงคล

49

ธิดารัตน ชื่นใจ และอมร เทศสกุลวงศ

50

ตวงพร สมเสนาะ และสุภาพร พรไตร

ชื่อผลงาน
เชื้อวัณโรค
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเชื้อในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล โรงพยาบาลคายสรรพ
สิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
ศักยภาพของแบคเทอริโอเฟจในการ
ควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา
การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจาก
กระบวนการผลิตขนมจีนแปงหมัก
การผลิตลิปดจากจุลินทรียโ ดยยีสตสะสม
ไขมันในอาหารที่เตรียมจากการยอยชาน
ออยดวยกรด
อิทธิพล BA NAA และอาหารเสริมตอการ
เจริญเติบโตของตนออนเอื้องชางนาว
(Dendrobium pulchellum Roxb .ex
.Lindl.)
การสรางระบบควบคุมสภาพอากาศ
อัตโนมัติในโรงเรือนขนาดเล็กสําหรับการ
เพาะปลูกในที่พักอาศัย
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแหน
แดงที่เพาะเลี้ยงดวยปุยเคมีและปุยชีวภาพ
มูลคางคาว

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี





รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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51
52
53
54
55

56

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
อุไรรัตน พรมหงส และอุดม ทิพราช

ชื่อผลงาน

การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่องทัศน
ศาสตรเชิงเรขาคณิตโดยใชการสอนแบบ
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย
รตี โบจรัส คณิศา โชติจนั ทึก และ
ระบบจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ธนวิทย จีรุพนั ธ
แคลคูลัส 1 โดยใช โปรแกรมคอรสวิลล
เทวิกา สุดแสวง และ วิโรจน เกษรบัว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
โครงสรางและหนาที่ของดอกโดยการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
อัจฉรา ไฝมณี* สายชล พิมพมงคล
การสอนแบบ Peer Instruction เพื่อ
และ สุระ วุฒพิรหม
ยกระดับแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่องสมดุล
สถิต
บุปผา สวนจันทร* และ สุระ วุฒิ
การใชโปรแกรมวิเคราะหวีดีโอแทรกเกอร
พรหม
เพื่อพัฒนาความเขาใจแนวคิด เรื่อง การชน
ใน 1 มิติ (การระเบิด) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
ภาพตะวัน ทองดี อุทัย ดอนกวาง อิส การพัฒนาเยื่อกรองซับน้ําเพื่อใชเปนวัสดุ
ราภรณ เสียงลา ดวงดาว สัตยากูล พิศิ ชวยปลูกพืชไรดนิ
ชานันท ศรีสุวรรณ จิตรลดา เดชาติวงศ
สายสมร ลําลอง พรพรรณ พึ่งโพธิ์ *
มาลี ประจวบสุข ดวงกมล วิบูลยรัต
นศรี ลัพธพร วยาจุต และพนิดา
พรหมพินิจ

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ




การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

58
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

57

สายสมร ลําลอง, ฟารีดา แสนศรี และ
บัณฑิต คําศรี

58

กติกา สระมณีอินทร

ผลของการดัดแปรเปลือกไขโดยใชน้ํามัน
มะพราวและน้ํามันถั่วเหลืองตอสมบัติ
เชิงกลของคอมโพสิตของยางธรรมชาติ
การกระจายของฝุนขาวในโรงสีขาวชุมชน

รวม

ประเภทผลงาน ()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ


58

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 2 เรื่อง
นวัตกรรมอาคาร 2560: อาคารอัจฉริยะอยางยัง่ ยืน
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ตารางที่ 13 ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ลําดับ
1

2

3

4
5

6

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)



Proceedings of the 8th Thailand-Japan International
Academic Conference, Tokyo, Japan

Removal of ammonium-nitrogen from
synthetic wastewater using CAS
immobilized alginate beads



Maketing Mix Factors Toward Decision
Making in the Purchasing Goods and
Services via Facebook: in the Case of
Muang District Ubon Ratchathani
Province
Chan Inntam
Ab initio study of the absorption of
small molecules on the modified
surface of carbon nanotubes
Nittha Koohatammakun and Sayant Synthesis, Characterization and
Saengsuwan
influence of sodium humate on the
physical properties of PVA/(CSt-g-PAM
hydrogel film
Manmanut Srikaew and Sayant
Synthesis and Characterization of
Saengsuwan
biodegradable hydrogel of starch-gpolyacrylamide/poly(vinyl



Proceedings of the 28th Annual Meeting of Thai
Society for Biotechnology and International
Conference,
Chiang Mai Thailand
Proceedings of Academic World International
Conference, Saint Petersburg, Russia

Saisamorn Lumlong*, Suprattra
Wanapan, Bandit Khamsri,
Pornpan Pungpo, Chaveewan
Kongkaew and Parjaree Thavornniti
Taksakorn Wongseeda and Pranee
Pattanapipitpaisal*
Chanchai Supaartagorn

Effect of eggshell as a filter on rubber
composite properties



Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2017 (PACCON2017)



Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2017 (PACCON2017)



Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2017 (PACCON2017)
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน
alcoholAlcohol) IPN Hydrogel Films
Development of conceptual
understanding of acid-base by using
inquiry experiments in conjunction
with particulate animation for grade 8
students
Hybrid white organic light emitting
diodes from fluorescent blue emitter
and phosphorescent charged iridium(III)
complexes

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานที่จัด)



The Turkish Online Journal of Education and
Technology, Special Issue for INTE 2016,



Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2017 (PACCON2017)

Natsiri Wongsang, Kittiya Wongkhan, Novel charged iridium complexes for
Laongdao Kangkaew,
organic light emitting diodes
Somboon Sahasithiwat and Rukkiat (OLEDs)
Jitchati*



Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2017 (PACCON2017)

Usana Mahanitipong, Pitchayaporn Novel benzimidazole derivatives as
Suwanakood, Kittiya Wongkhan and antiphytopathogenic fungal agent
Rukkiat Jitchati*
รวม



Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2017 (PACCON2017)

7

Saksri Supasorn, Maliwan
Amatatongchai

8

Potsawat Khamtoem, Takdanai
Unjarern, Somboon Sahasithiwat
and Rukkiat Jitchati*

9

10

10
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ตารางที่ 14 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

สราวุธ ประเสริฐศรี กนกวรรณ กุระกนก
นัฐพล สุขพันธ และปราณี นุยหนู

ผลของอัตราสวนยางครัมบและแคลเซียม
คารบอเนตตอสมบัติเชิงกลและทางความรอน
ของยางผสมระหวางยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน
และยางธรรมชาติอิพอกไซด
จุฑามาศ มะลิลา สุภาพ ตาเมือง มะลิวร การสาธิตทดลองเรื่องสารกําหนดปริมาณโดย
รณ อมตธงไชย ปุริม จารุจํารัส และ เสนอ ใชปฏิกิริยาระหวางแคลเซียมคารไบดกับน้ํา
ชัยรัมย*
กนกกรณ ศิริทิพย และทินกร แกวอินทร* ปฏิกิริยาคลอริเนชันของสารอนุพันธ 4,6-ไดเมท็
อกซีอินโดล
สุทธินาถ หนูทองแกว* และ วรศักดิ์ สุข
บท
จิดาภา พรหมสิงห, อนิษฐาน ศรีนวล และ
วิโรจน เกษรบัว

การสังเคราะหโครงสรางนาโน
ซิงคออกไซดโดยวิธีปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน
กายวิภาคศาสตรเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ
มะขามปอม (Phyllanthaceae) บางชนิดใน
ประเทศไทย
เพชราพรรณ เพชราเวช และ ชัชวิน นาม การพัฒนาหนังสือสามมิตเิ สริมบทเรียนเรื่อง
มั่น*
ระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียล
ลิตสี้ ะทอนกลับ-อธิบาย
สุระ วุฒิพรหม* กานตตะรัตน วุฒเิ สลา
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดการ
และรัชภาคย จิตตอารี
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของครูหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรเครือขายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
,ปที่ 18 ฉบับที่ 3,กันยายน–ธันวาคม 2559,หนา 50-59



วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู, ปที่ 7 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
หนา 184-190
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 หนา 39-49





วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 หนา 33-38
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559หนา 87-99



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ปที่ 6 เลมที่
2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 หนา 48-57



วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรูปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 หนา
350-362
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ลําดับ
8

9

10

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
สุภาพร พรไตร

การเรียนรูเรื่องวัฏจักรเครบสในการสลาย
สารอาหารระดับเซลล ดวยการสืบเสาะ
วิทยาศาสตร: กิจกรรมการลงมือปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชัยวุฒิ วัดจัง
ผลของอัตราสวนยางและแปงตอสมบัติของ
ไฮโดรเจลชนิดพอลิเมอรเชื่อมขวางแบบกึ่ง
โครงรางตาขายและการประยุกตใชในการปลูก
ดาวเรือง
ชัยวุฒิ วัดจัง* ศศิวงศ บุญสิงห ธนากร คํา ยางบวมน้ําจากยางธรรมชาติอิพอกไซดและ
สอน และสราวุธ ประเสริฐศรี
พอลิเมอรดูดซึมน้าํ ไดมาก

11

นิภาพร คําหลอม

12

Y. Jaichueai, L Singsawat,
C. Bootjomchai, O. Jaiboon,
J. Laopaiboon, U. Patakham,
R. Laopaiboon
วงกต ศรีอุไร และวันเพ็ญ แดงอาจ

13

ชื่อผลงาน

การศึกษาการปฏิบัติงานดานชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยองเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับหัวหนางานในสถาน
ประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาแกวระบบ xCaO-(50-x)SrO50B2O3 ดวยแคลเซียมออกไซดจากเหงามัน
สําปะหลังที่มีผลตอสมบัติความยืดหยุนและ
สมบัติทางโครงสราง
การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง
การบวกลบเลข สําหรับเด็กออทิสติกบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ



วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
หนา 285–297



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 หนา 49-62



วารสารวิทยาศาสตร มศว.ปที่ 32 เลมที่ 2 ธันวาคม 2559
หนา 77-95



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559 หนา 568-580



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 หนา 152-162



วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู ปที่ 8 เลมที่ 1 'มกราคม – มิถุนายน 2560
หนา 41-50
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ลําดับ
14
15

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

ชิดหทัย เพชรชวย

สถานการณการใชสารเคมีการเกษตรบริเวณ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนลาง
ปาริชาติ พุมขจร และพงศศักดิ์ รัตนชัยกุล อนุภาคกอโรคขนาดเล็ก: ไวรูซอยด ไวรอยด
โสภณ
และพรีออน

16

นริศรา ปดภัย ปาริชาติ พุมขจร และพงศ
ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

17

ชุติมา ทองอม ตรีทเศศ บัวศรี ศศิวรรณ
ศิริชน นภัทรสกร พวงทาว และปราณี
พัฒนพิพิธไพศาล
รวม

การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ที่
จําเพาะตอ Escherichia coli ที่ดื้อยา
ปฏิชีวนะ
การผลิตเอนไซมฟอกสีเมลานินโดยเชื้อรา
Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการ
หมักแบบอาหารแข็ง

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ




17

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 หนา 111-122
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม
2560 ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รูเทาทันและการ
ประยุกต กรกฎาคม 2560 หนา 30-40
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม
2560 ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รูเทาทันและการ
ประยุกต หนา 62-71 กรกฎาคม 2560
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม
2560 ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รูเทาทันและการ
ประยุกต กรกฎาคม 2560 หนา 90-101
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ตารางที่ 15 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
SertKiennork,
RonariddhNakhowong,
RomteeraChueachot&Udom
Tipparach
Tinnagon Keawin, Ruangchai
Tarsang, Kanokkorn Sirithip, Narid
Prachumrak, Taweesak Sudyoadsuk,
Supawadee Namuangruk, Jean
Roncali, Nawee Kungwan, Vinich
Promarak, Siriporn Jungsuttiwong*
Dora Demeter, Fabio Melchiorre,
Paolo Biagini, Siriporn
Jungsuttiwong, Riccardo Po, Jean
Roncali
Young Bum Lee, Jin Kyu Han,
Suttinart Noothongkaew,
Seong Ku Kim, Wooseok Song, Sung
Myung, Sun Sook Lee, Jong sun
Lim,
1. Sang Don Bu, Ki-Seok An
Kitayanan Ponlakhet, Maliwan
Amatatongchai,* Wongduan
Sroysee, Purim Jarujamrus and
Sanoe Chairam

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ



Journal of Polymer Research Volume 23, Issue 11,
November 2016 Article:228



Dyes and Pigments Volume 136, January 2017 Pages
697-706

3,4-Ethylenedioxythiophene (EDOT) and
3,4-ethylenedithiathiophene (EDTT) as
terminal blocks for oligothiophene dyes
for DSSCs
Toward Arbitrary-Direction Energy
Harvesting through Flexible
Piezoelectric Nanogenerators Using
Perovskite PbTiO3 Nanotube Arrays



Tetrahedron Letters Volume 57, Issue 43, 26
October 2016, Pages 4815–4820



Advanced Materials, Version of Record online:
DOI: 10.1002/adma.201604500 , 7 December 2016

Development of sensitive and
selective glucose colorimetric assay
using glucose oxidase immobilized on
magnetite-gold-folate nanaparticles



Analytical Methods Volume: 8 ,November 2016
Pages: 8288-8298

Physico-mechanical properties and
automotive fuel resistance of
EPDM/ENR blends containing hybrid
fillers
Anchoring number-performance
relationship of zinc-porphyrin
sensitizers for dye-sensitized solar
cells: A combined experimental and
theoretical study
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

6

Daisuke Takimoto, Tomohiro
Ohnishi, Jeerapat Nutariya,
Zhongrong Shen, Yusuke Ayato, Dai
Mochizuki, Arnaud Demortière,
Adrien Boulineau, Wataru Sugimoto
Worasak Sukkabot,* Udomsilp
Pinsook

Ru-core@Pt-shell nanosheet for fuel
cell electrocatalysts with high activity
and durability

7

8
9

10
11

Worasak Sukkabot

Atomistic tight-binding theory of
excitonic splitting energies in
CdX(X=Se, S and Te)Zns core/shell
nanocrystals

Atomistic tight-binding computations in
the new class of CdSe/AlP II-VI core/IIIV shell nanocrystal
Worasak Sukkabot
Stokes shift and fine structure splitting
in composition-tunable ZnxCd1−xSe
nanocrystals: Atomistic tight-binding
theory
Thumsa-ard, T.; Laopaiboon, R.;
Performance of Cu2O-doped recycled
Laopaiboon, J.
window glass as a thermoluminescence
dosimeter
Jantaporn Thongekkaew,* Tsutomu Candida easanensis Strain JK-8Fujii and Kazuo Masak
Glucosidase: A Glucose-Tolerant
Enzyme with High Specific Activity for
Laminarin

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ



Journal of Catalysis Vol. 345, January 2017 pages
207-215



Superlattices and Microstructures ,Volume: 101,
'January 2017 ,Pages: 15-22



JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS,
Volume: 15 Issue: 4 ,December 2016 Pages: 12481254 Special Issue:
Physica B: Condensed Matter, Volume 506, 1
February 2017,Pages 192–197





JOURNAL OF LUMINESCENCE, Volume: 181 ,January
2017, Pages: 286-290



Current Chemical Biology, Volume: 10, November
2016, Issue: 2,
pages 117-126
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12

Chanchai Supaartagorn

13

Nongyao Nontawong, Maliwan
Amatatongchai, Purim Jarujamrus,
Suparb Tamuang and Sanoe
Chairam

14

Worasak Sukkabot

15

Manaschai Kunaseth, Preeyaporn
Poldorn,
Anchalee Junkeaw,
Jittima Meeprasert,
Chompoonut Rungnim, Supawadee
Namuangruk, Nawee Kungwan,
Chan Inntam, Siriporn
Jungsuttiwong*
Wilaiporn Insuwan, Kunwadee
Rangsriwatananon, Jittima
Meeprasert, Supawadee
Namuangruk, Yaowarat Surakhot,

16

ชื่อผลงาน
A Framework for Web-based Data
Visualization Using Google Charts
based on MVC Pattern
Non-Enzymatic Glucose Sensors for
Sensitive Amperometric Detection
Based on Simple Method of Nickel
Nanoparticles Decorated on Magnetite
Carbon Nanotubes Modified Glassy
Carbon Electrode
Structural and optical manipulation of
colloidal Ge1-xSnxnanocrystals with
experimentally synthesized sizes:
Atomistic tight-binding theory
A DFT study of volatile organic
compounds adsorption on transition
metal deposited graphene

Combined experimental and
theoretical investigation on
Fluorescence Resonance Energy
Transfer of dye loaded on LTL zeolite

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ



ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ
KMUTNB International Journal of Applied Science
and Technology, Vol. 9, No. 4, October–December
2016, Pages 235-241
International Journal of Electrochemical Science,
Volume 12, Issue 2, February 2017, Pages 1362-1376



Superlattices and Microstructures, Volume: 102
February 2017 ,Pages: 342-350



Applied Surface Science, Volume 396, 28 February
2017 Pages 1712–1718



Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 241, 15
March 2017 Pages 372-382
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20
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Nawee Kungwan, Siriporn
Jungsuttiwong*
Hongzhen Liu, Yanyan Lou, Siriporn
Jungsuttiwong, Shuai Yuan, Yin
Zhao, Zhuyi Wang, Liyi Shi, and
Hualan Zhou
Chirawat Chitpakdee, Siriporn
Jungsuttiwong, Taweesak
Sudyoadsuk, Vinich Promarak,
Nawee Kungwan, Supawadee
Namuangruk
Ruangchai Tarsang,
Siriporn Jungsuttiwong,
Visit Vao-soongnern

Maliwan Amatatongchai,*
Wongduan Sroysee,
Sanoe Chairam,
Duangjai Nacapricha
NaweeKungwan, VinichPromarak,
SiripornJungsuttiwong*

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
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Fence Constructed at a
Semiconductor/Electrolyte Interface
Improving the Electron Collection
Efficiency of the Photoelectrode for a
Dye-Sensitized Solar Cell
Modulation of π-spacer of carbazolecarbazole based organic dyes toward
high efficient dye-sensitized solar cells



ACS Applied Materials & Interfaces, Volume 9, Issue
3, 'January 25, 2017 ,pp 2396–2402



Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy, Vol. 174, 5 March 2017,
Pages 7-16

Computational calculations of
substitution pattern effects on the
optical properties of
benzobis(thiadiazole) derivatives as
near-infrared-emitting organic
compounds
Amperometric flow injection analysis
of glucose using immobilized glucose
oxidase on nano-composite carbon
Nanotubes-platinum nanoparticles
carbon paste electrode



COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY,
Vol. 1098, 15 December 2016, Pages: 31-40



Talanta, Volume 166, 1 May 2017 ,Pages 420–427
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ชื่อ-สกุล
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ชื่อผลงาน

Nutthaporn Malahom,

Simple test kit based on colorimetry

Purim Jarujamrus*,
Rattapol Meelapsom,
Atitaya Siripinyanond,

for quantification of magnesium
content in natural rubber latex by
miniaturized complexometric titration
without using masking agent
Detection of viable Salmonella Typhi
using three primer pairs specific to
invA, ivaB and fliC-d
Characterization of Snap-on Calf
Nipple Product and Development of
its Compound Formulation
Influence of Accelerator/
Sulfur Ratio on Mechanical Properties
and Thermal Resistance of Natural
Rubber Containing Hybrid Fillers
Influence of Pyrolytic Carbon Black
Prepared from Waste Tires on
Mechanical Properties of Natural
Rubber Vulcanizate: combination of
HQSAR, CoMSIA, and MD simulation
studies
Effect of Oleic Acid Properties of
Natural Rubber Filled Bacterial
Cellulose

22

Parichat Phumkhachorn, Pongsak
Rattanachaikunsopon*

23

Sarawut Prasertsri* and Sansanee
Srichan

24

Sansanee Srichan and Sarawut
Prasertsri*

25

Sarawut Prasertsri* and Sansanee
Srichan

26

Saowaluk Boonyod and Chaiwute
Vudjung*

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
วิชาการ
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Polymer Testing, Volume 59, May 2017, Pages 160–
167



Emirates Journal of Food and Agriculture, Volume
29(4), 1 February 2017, Pages 312–316



Key Engineering Materials, Vol. 744, 1 July 2017, pp,
282-287



Key Engineering Materials, Vol. 744, 1 July 2017,pp,
300-304



Key Engineering Materials, Vol. 751, 1 August 2017,
pp, 332-2336



Key Engineering Materials, Vol. 744, 1 July 2017, pp,
295-299
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29
30

31
32

33

ชื่อ-สกุล
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ชื่อผลงาน

Suttinart Noothongkaew Orathai
r-Go/MWCNTs Nanocomposite Film as
Thumthan Pattasuk Chamninok and Electrode Material for Supercapacitor
Ki-Seok An
Kantarat Wuttisala
Authentic Assessment Tool for the
Maesurement of Students'
Understanding of the Valence Shell
Electron Pair Repulsion Theory
Nipawan Pongprom
The Application of Natural Dyes for
Natural Rubber Latex Form Products
Yue Jiang, Clément Cabanetos,
Manipulation of the electronic and
Magali Allain, Siriporn
photovoltaic properties of materials
Jungsuttiwong, Jean Roncali
based on small push-pull molecules
by substitution of the arylamine donor
block by aliphatic groups
Yutthana Wongnongwa,
Mechanistic study of CO oxidation by
N2O over Ag7Au6 cluster investigated
Supawadee Namuangruk , Nawee
Kungwan, Siriporn Jungsuttiwong*
by DFT methods
Yaowarat Surakhot,Viktor Laszlo,
Theoretical rationalization for reduced
Chirawat Chitpakdee, Vinich
charge recombination in bulky
Promarak, Taweesak Sudyoadsuk,
carbazole-based sensitizers in solar
Nawee Kungwan, Tim Kowalczyk,
cells
Stephan Irle, Siriporn
Jungsuttiwong*
Worasak Sukkabot
Composition manipulation of near
infrared InAsxSb1−x nanocrystals:

ประเภทผลงาน()
บทความ
บทความ
วิจัย
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Key Engineering Materials, Vol. 751, 1 August 2017,
pp, 425-430



Universal Journal of Education Research, Volum 5,
Issue 9, 20 August 2017, pages 1549-1553



Esteem Academic Journal, Vol. 13, 1 August 2017,
Special Isuue, pp. 65-74
Organic Electronics, Volume 37, October 2016, Pages
294–304





Applied Catalysis A: General, Volume 538, 25 May
2017, Pages 99–106



Journal of Computational Chemistry, Volume 38,
Issue 12, May 5, 2017, Pages 901–909



Superlattices and Microstructures, Volume 105, May
2017, Pages 65–73
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ชื่อผลงาน
Atomistic tight-binding theory

34

Saksri Supasorn, Maliwan
Amatatongchai

35

Siriporn Jungsuttiwong, Kanokkorn
Sirithip, Narid Prachumrak,
Ruangchai Tarsang, Taweesak
Sudyoadsuk, Supawadee
Namuangruk, Nawee Kungwan,
Vinich Promarakc and Tinnagon
Keawin
Yue Jiang, Clement Cabanetos,
Siriporn Jungsuttiwong, Domenico
Alberga, Carlo Adamo and Jean
Roncali

36

37
38

Woraluk Rattanaborvorn, Parichat
Phumkhachorn, and Pongsak
Rattanachaikunsopon
Worasak Sukkabot
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บทความ
บทความ
วิจัย
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Development of conceptual
understanding of acid-base by using
inquiry experiments in conjunction
with particulate animation for grade 8
students
Significant enhancement in the
performance of porphyrin for dyesensitized solar cells: aggregation
control using chenodeoxycholic acid



The Turkish Online Journal of Education and
Technology, Special Issue for INTE 2016, November
2016, Pages 674-681,



New Journal of Chemistry, Volume 41, 14 June 2017,
Pages 7081-7091

Effects of Anthryl Groups on the
Charge Transport and Photovoltaic
Properties of Small Triarylamine-Based
Donor-Acceptor Molecules: A Joint
Experimental and Theoretical Study
Potential of Bacteriophages in Controlling
Drug Resistant Shigella sonnei atomistic
tight-binding theory
Atomistic tight-binding theory in 2D
colloidal CdSe zinc-blende
nanoplatelets



ChemistrySelect, Volume 2, Issue 22, July 31, 2017,
pages 6296–6303



Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and
Environmental Sciences, Vol. 19, No. 3, JulySeptember 2017 ,pp. 1-5
JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS,
Volume: 16, Issue: 3, 1 September 2017, Pages: 796804
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39

Worasak Sukkabot

40

Worasak Sukkabot

41

Sanoe Chairam, Wipawee
Konkamdee, Ramita Parakhun

ชื่อผลงาน

รวม

Manipulation of structural and optical
properties in ZnO/ZnS type-II and
ZnS/ZnO inverted type-II core/shell
nanocrystals: tight-binding theory
Theoretical simulation of exciton and
biexciton of ZnTe/ZnS
type-I and ZnTe/ZnSe type-II
core/shell nanocrystals
Starch-supported gold nanoparticles
and their use in 4-nitrophenol
reduction
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บทความ
บทความ
วิจัย
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JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS,
Volume: 16, Issue: 3, 1 September 2017, Pages: 756764



Maejo International
Journal of Science and Technology, Volume11, Issue
2, May - August 2017 ,Pages 164-174



Journal of Saudi Chemical Society, Volume 21, Issue
6, 1 September 2017,Pages 633-760
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ชื่อ–สกุลของอาจารยและ
นักวิจัยประจํา

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน
()
วิจัย สรางสรรค


1

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

Developing Learning Modules
on Linear Motion using Guiding
Questions

2

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

การบูรณาการการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและฟสิกสในโรงเรียน



3

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

Fostering Primary School
Students to Understand
Electricity and Magnetism



ลักษณะการใชประโยชน

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน

ใชในการพัฒนาตําราเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น บริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1-2-3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยเนนกิจกรรมการเรียนที่เนนพัฒนาการของผูเรียนเปน
สําคัญ การใชคําถามนําทาง คําถามทบทวน และบูรณาการ
การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร และยั ง ใช เ ป น
นโยบายในการจัดทําตําราเลมอื่นๆ การอบรมครู ในการคิด
โจทยเชิงบูรณาการ
ใชในการพัฒนาตําราเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น บริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เนนกิจกรรมการเรียนที่เนนพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
การใช ก ารทดลอง การค น หาเพื่ อ สร า งองค ค วามรู ด ว ย
นั ก เรี ย น และบู ร ณาการการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการจัดทําตําราเลม
อื่นๆ การอบรมครู ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ
ใชในการพัฒนาตําราเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น บริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เนนกิจกรรมการเรียนที่เนนพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
การใช ก ารทดลอง การค น หาเพื่ อ สร า งองค ค วามรู ด ว ย
นั ก เรี ย น และบู ร ณาการการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการจัดทําตําราเลม
อื่นๆ การอบรมครู ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ
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ชื่อผลงาน

4

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

Enhancing Students’
understanding of force and
Newton’ second law of
motion using experiments in
conjunction with POE
technique

5

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

Developing Simple
Experiments for Teaching
Concepts of the Radius of
Gyration and Moment of
Inertia

ประเภทผลงาน
()
วิจัย สรางสรรค




ลักษณะการใชประโยชน
ใชเปนแนวทางในการอบรมครูเพื่อสงเสริมการขายตําราเรียน
ชุดอุปกรณการเรียนวิทยาศาสตร ใชในการพัฒนาตําราเรียน
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โดยใช
กระบวนการจั ดการเรี ยนรู โดยเน นกิ จกรรมการเรี ยนที่ เน น
พัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ การใชการทดลอง การคนหา
เพื่ อสร างองค ความรู ด วยนั กเรี ยน และบู รณาการการเรี ยน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และยังใชเป นนโยบายในการ
จัดทําตําราเลมอื่นๆ การอบรมครู ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ
ผลของการนําไปใช ประโยชน สามารถดึ งดูดความสนใจและ
พั ฒนาเทคนิ คและวิ ธี การขาย สามารถผลิ ตตํ า ราสํ าหรั บ
นักเรี ยนที่ เรี ยน International Programs และ English
Programs เปนตําราที่คุณครู Inter/EP programs ทั่วประเทศ
ชื่นชอบ นักเรียนตองการ มียอดจําหนายในระดับดีมาก
ใชในการพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย ใชประกอบการ
เรียนวิชากลศาสตร โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เนนกิจกรรมการเรียนที่เนนพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
การใชการทดลอง สาธิต การคนหาเพื่อสรางองคความรูดวย
นั ก เรี ย น และบู ร ณาการการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการจัดการเรียนรูวิชา
อื่นๆ ใชอบรมครูวิทยาศาสตร ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ
ผลของการนําไปใชประโยชน อาจารยสามารถพัฒนาเทคนิค
การสอน มีอุปกรณทดลองสาธิต ประกอบการเรียน
นักศึกษาระดับปริญญาโท ไดรับความรูความเขาใจในการ
พัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรศกึ ษา

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน
บริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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ชื่อผลงาน

6

ชัยวุฒิ วัดจัง

หมอนขิดจากน้ํายางพาราตอ
ยอดภูมิปญ
 ญาบานศรีฐาน

7

ชยาพร แกนสาร

8

ชยาพร แกนสาร

ระบบแนะนําแผนการทองเที่ยวใน
เขตภาคอีสานตอนลาง 3 จังหวัด
ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจแบบไดนา
มิค
แอพพลิเคชันแนะนําขอมูลจังหวัด
ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่
ทองเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานีผาน
มือถือบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด

รวม

ประเภทผลงาน
()
วิจัย สรางสรรค

ลักษณะการใชประโยชน

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน



1. ผลิตวัตถุดิบในการผลิตไสหมอนขิดจากน้ํายางสดที่มีใน กลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวน
พื้นที่ของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบานศรี ยางพาราตําบลศรีฐาน ต. ศรี
ฐาน ชวยเพิ่มมูลคาใหกับน้ํายางสด
ฐาน อ.ปาติ้ว จ. ยโสธร
2. ชวยลดตนทุนในการผลิตหมอนขิด จากการนําสูตร
สารเคมีที่เหมาะสมสําหรับตีฟองน้ําเพื่อการผลิตไสหมอนขิด
3. ชวยเพิ่มมูลคาใหหมอนขิดและชวยลดปญหาฝุนจากเสน
ใยนุนในชุมชน



นําระบบไปประยุกตใชในการเผยแพรและประชาสัมพันธ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การทอ งเที่ ย วในเขตภาคอี ส านตอนล าง 3 จั ง หวั ด ได แ ก สํานักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ ทําใหเกิดระบบเว็บ
แนะนําขอมูลสถานที่ทองเที่ยว www.e-santravel.com
การเรี ย นการสอนในกลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา โรงเรียนชุมชนบานศรีไค
ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใชเนื้อหาในแอพพลิเคชันเพื่อให
นัก เรีย นไดเ รี ย นรู ป ระวั ติ ศ าสตร จากสถานที่ ทอ งเที่ย วใน
ทองถิ่นผานกิจกรรมการเรียนรูจากวิจัย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6



7

1

75

รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเดนประจําป 2560
คณะวิทยาศาสตร ไดมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2560 ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยของคณะ
จํานวนรางวัล 3 รางวัล ไดแก
ผศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท ไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติดีเดน ประจําป 2560 และไดรับ
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากที่สุด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 11

นายชัยวุฒิ วัดจัง ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการชุมชนดีเดน ประจําป 2560

ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน ประจําป 2560

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ไดรับรางวัลนักวิจัยผลงานดีเดน ในเวทีการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.ครั้งที่ 16 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน สนองนโยบายรัฐ
มุงหวังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยดวยการวิจัย สรางเครือขายเพื่อรวมกันพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 โดยมี
นักวิจัยจากทั่วประเทศเขารวมกวา 1,000 คน ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2560
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ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐ มนตรี ประธานในพิธีไดมอบโลร างวัลเชิดชู 14 นักวิจัย แบงเปน รางวัล
2017TRF-OHEC-Clarivate Analytics Researcher Excellence Award จํานวน 3 คน รางวัล 2017 TRFOHEC- Scopus Researcher Awards กลุมนักวิจัยรุนกลาง จํานวน 5 คน และกลุมนักวิจัยรุนใหม จํานวน 6 คน
ทั้งนี้ กลุ มนั กวิ จั ย รุ น กลาง ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร จึงสุทธิว งษ อาจารยป ระจําภาควิช าเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับรางวัลผลงานดีเดน รางวัล 2017TRF-OHEC-Scopus Researcher
Awards in Physical Science
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กลยุทธที่ 4 : บริการวิชาการ ถายทอดความรู สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน และบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
เปาประสงค : บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน นําความรูสูการบูรณาการระหวางการเรียน
การสอน และการวิจัย
มาตรการ :
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
กับการวิจัยและการเรียนการสอน
4.2 เสริมสรางความเขมแข็งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เปาหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของเด็ก เยาวชนและชุมชน
4.3 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนทองถิ่น
4.4 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
4.5 สงเสริมสภาวะแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน
คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 17 โครงการ
งบประมาณ 2,860,090 บาท (สองล านแปดแสนหกหมื่น เกาสิบบาทถวน) มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้ งสิ้ น
29,246 คน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 โครงการบริการวิชาการที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1

โครงการธนาคารขยะในชุมชน

อาจารยรัชวุฒิ โคตรลาคํา

2

การถายทอดความรูและเทคโนโลยี
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑทาง
ยางพารา

ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ

3

การศึกษาคุณภาพน้ําและสราง
ดร.ประนอม แซจึง
เครือขายกับโรงเรียนและชุมชน
บริเวณแมน้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาคุณภาพน้ําบาดาลในอําเภอ ดร.ประนอม แซจึง
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

4

งบประมาณ
(บาท)

วัน/เดือน/ปที่จัด
กิจกรรม

ผูเขารวม
(คน)

89,000 ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน
2560
ครั้งที่ 2 : 23 เมษายน
2560
ครั้งที่ 3 : 29 เมษายน
2560
ครั้งที่ 4 : 28
พฤษภาคม 2560
100,000 รุนที่ 1 : 22 มิถุนายน
2560
รุนที่ 2 : 23 มิถุนายน
2560
120,000 ธันวาคม 2559 –
กันยายน 2560

100

100,000 ธันวาคม 2559 –
กันยายน 2560

152

62

150

78
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

5

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
การออกแบบสรางชุดทดลองทาง
ฟสิกสอยางงาย ราคาถูกและทักษะ
การใช เรื่องความเสียดทานและการ
แทรกสอดของแสง โดยการ
ประยุกตใชวัสดุที่มีในหองเรียน
กิจกรรมการเรียนรูส ะเต็มศึกษา
สําหรับครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผศ.ชยาพร แกนสาร

8

บานนักวิทยาศาสตรนอย

9

วิทยาศาสตรเพื่อโรงเรียนใน
พระพุทธศาสนาสําหรับกลุมโรงเรียน
พระปริยตั ิธรรม

ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิ
เสลา
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส

10

วิทยาศาสตรสญ
ั จร

11

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ
ประจําป 2560
โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสําหรับ ดร.ชัชวิน นามมั่น
ผูสูงอายุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช ITC ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
ในการประกอบธุรกิจออนไลนดวย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับ
ผูสูงอายุ

6

7

12
13

ผูรับผิดชอบ

นายสายชล พิมพมงคล

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

นางสาวมาลี ประจวบสุข

งบประมาณ
วัน/เดือน/ปที่จัด
(บาท)
กิจกรรม
100,000 27 กุมภาพันธ - 1
มีนาคม 2560
65,400 25 - 26 มีนาคม 2560

130,000 ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2
กุมภาพันธ 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6
สิงหาคม 2560
150,000 วันที่ 10-11 มิถุนายน
2560
80,000 8 มิถุนายน 2560
9 มิถุนายน 2560
12 มิถุนายน 2560
13 มิถุนายน 2560
14 มิถุนายน 2560
15 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560
19 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน 2560
22 – 23 กรกฎาคม
2560
26 กรกฎาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560
28 กรกฎาคม 2560
100,000 จัดครั้งที่ 1 วันที่ 3
กุมภาพันธ 2560
จัดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ 2560
800,000 17 - 18 สิงหาคม
2560
300,000 10 สิงหาคม 2560
200,000 รุนที่ 1 วันที่ 25-26
มีนาคม 2560
รุนที่ 2 วันที่ 1-2
เมษายน 2560
รุนที่ 3 วันที่ 13-14

ผูเขารวม
(คน)
58
60

87

67
400

463

25,825
60
117

79
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

14

สํารวจขอมูลสัดสวนรางกาย และให
ความรูเรื่องสมมาตรของรางกายเพื่อ
ลดความเจ็บปวดของกลามเนื้อในวัย
สูงอายุ

ดร.กติกา สระมณีอินทร

15

สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดนบานปาหญาคาและ
ศูนยการเรียนรูต ํารวจตระเวน
ชายแดนภูดานกอย ระยะที่ 1
(ภายใตโครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการรวมพัฒนา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน)
การประชุมและเผยแพรผลงาน
วิชาการโครงการเพาะพันธุปญญา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ระดับ
ประถมศึกษา

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ

16
17

ผูรับผิดชอบ

ผศ.ดร.ณัฎฐ ดิษเจริญ
ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิ
เสลา

งบประมาณ
วัน/เดือน/ปที่จัด
(บาท)
กิจกรรม
79,800 ครั้งที่ 1 วันที่ 23
มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 29
มีนาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 30
มีนาคม 2560
218,500 ครั้งที่ 1 วันที่ 4
กันยายน 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 5
กันยายน 2560

ผูเขารวม
(คน)
106

150,040 25 กุมภาพันธ 60

1,415

76

77,350 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 - 10
กันยายน 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 17
กันยายน 2560

48

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก และใหบริการหนวยงานภายนอก
เพื่อดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม จํานวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,098,607 บาท
(หกลานเกาหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ดบาทถวน) มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 742 คน ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
วัน/เดือน/ปที่จัด
กิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1
โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 2
โครงการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว YSC

5-20 ตุลาคม 2559
10-24 มีนาคม 2560
4-5 ธันวาคม 2560
12 กุมภาพันธ 2560

โครงการการอบรมทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและการทํา
โครงงานของนักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร

30 กรกฎาคม 2560
5-6 สิงหาคม 2560

2

3

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)
239
184
104

215

งบประมาณ
(บาท)

แหลงทุน

3,046,000 มูลนิธิ สอวน.
2,510,000 มูลนิธิ สอวน.
366,600 ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร
แหงชาติ
(NECTEC)
176,006.50 โรงเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร
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การเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร ไดเปนวิทยากรพิเศษใหแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม ในรอบปงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 บุคลากรที่เปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – สกุล วิทยากร
ผศ.ดร.รุงนภา ทิพากรฐิติกุล

2

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพมงคล

3

ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว

4

นายสุภชัย หาทองคํา

5

นายสายชล พิมพมงคล

หัวขอในการบรรยาย

ระยะเวลา

ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
(วทท ๔๒)

30 พ.ย. –
2 ธ.ค. 59

EFFECT OF Nd2O3
ADDITIVES ON
CRYSTALLIZATION,
DIELECTRIC AND
OPTICAL PROPERTIES
OF Na2O-BaO-Nb2O3SiO2 GLASS-CERAMICS
การแบงเซลลแบบ Mitosis
(โครงการทุนเรียนดี :
โครงการเตรียมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพื่อกาวสูร ั้ว
มหาวิทยาลัย)
การแบงเซลลแบบ Mitosis
(โครงการทุนเรียนดี :
โครงการเตรียมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพื่อกาวสูร ั้ว
มหาวิทยาลัย)
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตก
แบบอิสระ และ การ
เลี้ยวเบนจากเกรตติง
(โครงการทุนเรียนดี :
โครงการเตรียมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพื่อกาวสูร ั้ว
มหาวิทยาลัย)
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตก
แบบอิสระ และ การ
เลี้ยวเบนจากเกรตติง

1 ธ.ค. 59

16 ก.ย. 60

องคกร/หนวยงาน
ที่จัด
โรงแรมเซ็นทา สมาคมวิทยาศาสตร
ราแกรนด แอท แหงประเทศไทยใน
เซ็นทรัลพลาซา พระบรมราชูปถัมภ
ลาดพราว
รวมกับคณะ
กรุงเทพฯ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร
โรงแรมเซ็นทารา สมาคมวิทยาศาสตร
แกรนด แอท
แหงประเทศไทยใน
เซ็นทรัลพลาซา พระบรมราชูปถัมภ
ลาดพราว
รวมกับคณะ
กรุงเทพฯ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สถานที่

16 ก.ย. 60

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

16 ก.ย. 60

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

16 ก.ย. 60

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

81
ที่

ชื่อ – สกุล วิทยากร

หัวขอในการบรรยาย

ระยะเวลา

สถานที่

(โครงการทุนเรียนดี :
โครงการเตรียมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพื่อกาวสูร ั้ว
มหาวิทยาลัย)
ติววิชาฟสิกสใหแกพระภิกษุ ระหวางเดือน
และสามเณร
มิถุนายน
2560

อุบลราชธานี

6

ดร. จีรภัทร นุตริยะ

7

ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี

การเสริมสรางความรูใหครู
ยางดานอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจยางพารา

23 มี.ค. 60

8

นางอรชพร วิลามาศ

ใหความรูและแกไขปญหา
น้ําเสีย และ ขยะ ในชุมชน
กับผูบริหาร และทีมผูนํา
ชุมชน ของ
ใหความรูเรื่องการแยกขยะ
กับผูบริหาร และนักเรียน

12 มิ.ย.60

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบริหาร
และนักเรียน
ใหความรูเรื่องการแยกขยะ
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบริหาร
และนักเรียน
ใหความรูและแกไขปญหา
น้ําเสีย และ ขยะ ในชุมชน
กับผูบริหาร และทีมผูนํา
ชุมชน ของ
ใหความรูเรื่องการแยกขยะ
กับผูบริหาร และนักเรียน

2 ก.พ.60

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบริหาร
และนักเรียน

2 ก.พ.60

9

นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา

17 ม.ค.60

22,23,30
มิ.ย.60
12 มิ.ย.60

17 ม.ค.60

องคกร/หนวยงาน
ที่จัด

วัดในอําเภอวา
รินชําราบ และ
อาคารเรียนรวม
5 ม.อุบลราชธานี
สํานักงานการ
ยางแหงประเทศ
ไทยจังหวัด
บุรีรัมย อ.เมือง
จ.บุรีรมั ย
องคการบริหาร
สวนตําบลธาตุ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาล
บานเด็ก จ.
อุบลราชธานี
โรงเรียนเทศบาล
แสนสุข อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี
โรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติ อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี
องคการบริหาร
สวนตําบลธาตุ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาล
บานเด็ก อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี
โรงเรียนเทศบาล
แสนสุข อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

การยางแหง
ประเทศไทยจังหวัด
บุรีรัมย
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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ที่

ชื่อ – สกุล วิทยากร
นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา

10 ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิเสลา

หัวขอในการบรรยาย
ใหความรูเรื่องการแยกขยะ
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบริหาร
และนักเรียน
โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย
ประถมศึกษา

UBU Edutech2017
โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย
โครงการกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสําหรับครูเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
การจัดการเรียนรูส ะเต็ม
ศึกษา

11 ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

องคกร/หนวยงาน
ที่จัด
22,23,30
โรงเรียนเทศบาล คณะวิทยาศาสตร
มิ.ย.60
วารินวิชาชาติ อ. มหาวิทยาลัย
วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9-10 ก.ย.60 หอง Sc131
คณะวิทยาศาสตร
17 ก.ย. 60
smart
มหาวิทยาลัย
classroom
อุบลราชธานี
คณะ
วิทยาศาสตร ม.
อุบลฯ
13 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10-11 มิ.ย.60 โรงแรมยูเพลส คณะวิทยาศาสตร
15-16 ก.ค.60 และ หองศรีเมือง มหาวิทยาลัย
ใหม
อุบลราชธานี
1-2 ก.ค.60
โรงแรมยูเพลส คณะวิทยาศาสตร
5-6 ส.ค.60
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ระยะเวลา

3-4 มิ.ย.60
17-18 มิ.ย.60
1-2 ก.ค.60
22-23 ก.ค.60
การอบรมเรื่องผลการวิจัยใน 19-20 ส.ค.60
ชั้นเรียนจากการจดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรดวย
นวัตกรรมตนแบบ
วิทยากรการประชุม
23 ส.ค. 60
ปฏิบัติการ face to face
สะเต็มศึกษา
วิทยากรอบรม active
5-6 ก.ค. 60
learning
วิทยากรการประชุม
23 ส.ค. 60
ปฏิบัติการ face to face
สะเต็มศึกษา
วิทยากรอบรม active
5-6 ก.ค. 60
learning
วิทยากรอบรมการจัดการ
เรียนรูส ะเต็มศึกษา

สถานที่

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โรงแรมกิจตรง
วิลล รีสอรท
โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล
โรงแรมกิจตรง
วิลล รีสอรท
โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล

24-25 มิ.ย.60 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
มุกดาหาร

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มุกดาหาร

83
ที่

ชื่อ – สกุล วิทยากร
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

องคกร/หนวยงาน
ที่จัด
วิทยากรอบรมการจัดการ
9-10 พ.ค. 60 โรงเรียนสําโรง โรงเรียนสําโรงทาบ
เรียนรู STEM Education
ทาบวิทยาคม
วิทยาคม
วิทยากรอบรมโครงงานสะ 29-30 ก.ค.60 โรงเรียนลือคํา
โรงเรียนลือคําหาญ
เต็มศึกษา
หาญวารินชําราบ วารินชําราบ
วิทยากรการประชุม
4-5 ส.ค. 60 โรงแรมบานสวน คณะวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
คุณตา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วิทยากร stem education 28 มี.ค. 60
โรงเรียนชุมชน คณะวิทยาศาสตร
and active learning
บานโนนเจริญ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
หัวขอในการบรรยาย

ระยะเวลา

สถานที่

สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
โอลิมปกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร รวมมือกับ มูลนิธิ สอวน. ดําเนินโครงการโอลิมปกวิชาการ เพื่อสงเสริมให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีโอกาสไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ตามความถนัดทั้งในดานทฤษฎีและทักษะ
ดานปฏิบัติ ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่ซับซอนได และมีความพรอมที่จะเขารับการคัดเลือกไป
แขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ชวยพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ระดับโรงเรียนใหเทียบเทามาตรฐานสากล ซึ่งการดําเนินงานแบงเปน 2 คาย ไดแก
โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 5-20 ตุลาคม 2559 (คายคณิตศาสตร
โอลิมปก คายเคมีโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายชีววิทยาโอลิมปก คายคอมพิวเตอรโอลิมปก
คายดาราศาสตรโอลิมปก ม.ตน และคายดาราศาสตรโอลิมปก ม.ปลาย) จํานวนผูเขารวมโครงการ 239 คน
โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 10-24 มีนาคม 2560 (คายคณิตศาสตร
โอลิมปก คายเคมีโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายชีววิทยาโอลิมปก คายคอมพิวเตอรโอลิมปก
คายดาราศาสตรโอลิมปก ม.ตน และคายดาราศาสตรโอลิมปก ม.ปลาย) จํานวนผูเขารวมโครงการ 184 คน
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ทั้งนี้ มีนักเรียนที่เปนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับรางวัล ดังนี้
1. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเคมี ที่ไดรับรางวัล 3 เหรียญเงิน
และรางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่
13 ระหวางวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก
1. นายปกรณ รมไทรทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงินและรางวัล
คะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. นายธีรเมธ ทองสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงิน
3. น.ส.ขนิษฐา โพธิลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงิน

2. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาคอมพิวเตอร ที่ไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่
13 ระหวางวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก นายประชา พรมทาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัล
เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาคณิตศาสตร ที่ไดรับรางวัล 2 เหรียญ
ทองแดง ในการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดแก
1. ด.ช.ถิรธวัช ณรงคการดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รางวัลเหรียญทองแดง
2. นายนนทปวิธ บัวทอง
โรงเรียนอํานาจเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง
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4. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาชีววิทยา ไดรับรางวัล 2 เหรียญเงิน
ในการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 12 – 15 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก
1. นายสิทธา สุนทราวาณิชกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงิน
2. นายวสุ โพธิ์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ รางวัลเหรียญเงิน

5. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาดาราศาสตร ไดรับรางวัลเกียรติคุณ
ประกาศ ในการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 24 – 29 เมษายน 2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแก ด.ช.ปุลวัชร ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
6. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาฟสิกส ไดรับรางวัลเกียรติคุณ
ประกาศ ในการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก นายชาคร เพชรไกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง โครงงาน Smart
bicycle for smart health ในงาน Bridge 2 Inventor Challenges 2017 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก ควบคุมทีมโดยคุณครูศตภิษัต ไกรษี นักเรียนหอง ม 4/12 นายรชฏ ไกรษี นางสาวญาณิศา พิมพหาญ
และนางสาวอัญชนิกานต นันตะสุข

นักเรียนที่ไดรับรางวัลในการแขงขันโครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท และไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน
จังหวัดในโครงงานวิทยาศาสตรไปแขงขันระดับภาคในลําดับตอไป
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นางสาวชฎาวรรณ คําดาง และนางสาวญาณิศา บุตรมาศ นักเรียนโครงการ วมว.มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี -โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ชั้น ม.6/12 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การนําเสนอผลงาน
โครงงานคณิตศาสตร เรื่องการใชสไปลนกําลังสามสําหรับการประมาณคาในชวงของฟงกชันไซนและโคไซน
(Using Cubic Spline for Interpolation of Sine and Cosine Functions) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
Asia Pacific Conference of Young Scientists 2017 ครั้งที่ 6 ระหวาง วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ณ
ประเทศเนปาล

ความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตรรวมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
และบุคลากร โดยความรวมมือในดานตางๆไดแก ดานการบริหารบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
สนับสนุนการฝกฝนดานการวิจัย ดานการสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และแหลงเรียนรู ดานความรวมมืออื่นๆ
ที่ชวยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ในปการศึกษา 2559 มีอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 22 คน เปนที่ปรึกษาวิชาการ โครงงานและการออกขอสอบ ในสาขาวิชาชีววิทยา ฟสิกส
คอมพิวเตอร และคณิตศาสตร รวมทั้งใหความชวยเหลือในดานเครื่องมือวิเคราะห วิจัย และหองปฏิบัติการในการ
ทําโครงงานของนักเรียน
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลนดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผูสูงอายุ” (รุนที่ 1) ระหวางวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ใหแกผูสูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันเสารท่ี 25 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลนดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสูงอายุ” (รุนที่ 1)
ระหวางวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ใหแกผูสูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน
ผู ส นั บ สนุ น งบประมาณ ภายใต โ ครงการบริ การวิ ช าการแกสั งคม ประจํ าป งบประมาณ 2560 โดยมี ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
ประธานเปดและ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน
ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสูงอายุ” (รุนที่ 1) กลาวรายงานและวัตถุประสงคในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อนําไปสูการเพิ่มรายไดใหแกผูสูงอายุ และการกระจายสินคาในทองถิ่นสูตลาดโลก โดยผาน
ทางเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังทําใหผูสูงอายุไดติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ทําใหไมเหงา และมีสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี บรรยายในหัว ขอ เรียนรู การบริการจัดสงสินคาและการบริการหลังการขาย รอง
ศาสตราจารย ช าญชั ย ศุ ภ อรรถกร อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายในหัวขอ เรียนรูการประยุกตใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทําธุรกิจออนไลน
เรียนรูการประยุกตใชเฟสบุคในการทําธุรกิจออนไลน เรียนรูการใชงานระบบจัดการรานคาโซเชียลครบวงจรดวย
PAGE365 และ ดร.สมปอง เวฬุ ว นาธร อาจารยป ระจําสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ บรรยายในหัวขอ เรียนรูแผนการตลาด
และการเป ด ร า นค า ออนไลน และดํ า เนิ น การเสวนาการทําธุ ร กิจ ออนไลน จากผู มีป ระสบการณตรง 3 ทา น
ประกอบด ว ย นายภาคิ นั ย บุ ญ ไพโรจน นายธนเดช เรี ย บร อ ย และ นางสาวสุ รี รั ต น ภาดี มาร ว มแชร
ประสบการณและตอบขอซักถามของผูเขารับการอบรม ณ หอง SC412 และ SC443 ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 และ รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ
หอง SC412 และ SC443 ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

88

เสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เปาหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
เด็ก เยาวชน และชุมชน
วิทยาศาสตรสัญจร
คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตรสัญจร” นําโดย อาจารยมาลี ประจวบสุข ซึ่งมี
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่หลากหลาย และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและ
สั ง คม เพื่ อ ให นั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการมี โ อกาสทางการศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น ในด า นทั ก ษะความรู ท างด า น
วิทยาศาสตรจากการไดเห็น ไดสัมผัส และฝกปฏิบัติจริง ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 โรงเรียนหนองบัวฮี
วิทยาคม อําเภอพิบูลมังสาหาร ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนวัดวารินทราราม อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 463 คน

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 17-18
สิงหาคม 2560 ซึ่ งได รับเกีย รติจ าก รศ.ดร.อริยาภรณ พงษรั ตน รองอธิ การบดีฝายวิช าการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนประธานในพิธีเปดงาน และ รศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูกลาว
รายงานการจัดงาน ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) การ
แขงขันทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันตอบปญหาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25,825 คน
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เปดบานวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ไดเชิญครูและนักเรียนชั้นม.6 เขารวมโครงการเปดบานนักวิทยาศาสตร ในวันที่ 19 21 กัน ยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิจั ย พบกับกิ จกรรม บรรยาย
วิทยาศาสตรไทยในยุค 4.0 และ การบรรยายรูปแบบการรับสมัครเขาศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โควตาผูมีความสามารถพิเศษ (Portfolio) และโควตาพื้นที่ ประจําปการศึกษา 2561 การเรียนรู
วิทยาศาสตรใกลตัว เชน ผลิตภัณฑเคมีในชีวิตประจําวัน มหัศจรรยเคมี มหัศจรรยยางและพอลิเมอร จุลินทรีย
และผลิตภัณฑจากจุลินทรีย ชีววิทยาและสิ่งแวดลอม สนุกกับคณิตศาสตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
4.0 ฟสิกสกับปรากฏการณธรรมชาติมีนักเรียน อาจารยที่สนใจเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 412 คน
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กลยุทธที่ 5 : เผยแพร สรางความเขาใจเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
เปาประสงค : สนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นในภูมิภาคลุมน้ําโขง
มาตรการ :
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการ
บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ตลอดจนรูเทาทันวัฒนธรรมของประเทศตางๆ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิ ทยาศาสตร ไดรั บงบประมาณสนับสนุน จํานวนทั้ งสิ้น 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้ น จํ านวน
628,200 บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) โดยไดรับสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน
7 โครงการ งบประมาณ 595,000 บาท (หาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) และงบประมาณเงินรายไดคณะ จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 33,200 บาท (สามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

ผูรับผิดชอบ

1

โครงการกวนขาวทิพย

2

การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพร ผศ.ชยาพร แกนสาร
ขั้นมูลฐานที่นารูบนมือถือ

3

ความหลากหลายของเห็ดปาใน
พื้นที่ อพ.สธ สวนสัตว
อุบลราชธานี

4

การขยายพันธุและการปลูกรักษา ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ
พันธุกลวยไมปา
มงคล

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

งบประมาณ (บาท)
ผูเขารวม
ว/ด/ป สถานที่
(คน)
แผนดิน เงินรายได
55,000
วันที่ 27-30 ตุลาคม
166
2559 ที่วัดปามณี
รัตน ดําบลโคกสวาง
อําเภอสําโรง
จังหวัดอุบลราชธานี
100,000
วันที่ 17 - 18
109
สิงหาคม 2560 ณ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
85,000
ครั้งที่ 1 วันที่ 21
20
เมษายน 2560 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 31
พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 20
มิถุนายน 2560 ครั้ง
ที่ 4 วันที่ 25
กรกฎาคม 2560
120,000
เดือนตุลาคม 2559
27
– เดือนกันยายน
2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
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ที่

โครงการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน

5

สํารวจความหลากหลายของ
แพลงกตอนสัตวในแหลงน้ํา
บริเวณบึงหนองกระทา

ดร.สุทธนา ปลอด
สมบูรณ

85,000

6

ความหลากหลายของยีสตใน
พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว
อุบลราชธานี

ผศ.ดร.สนม รวมสุข

95,000

7

บุญกฐิน

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑ
โชติ

55,000

8

พิธีไหวครู ปการศึกษา 2560

นางสาวศันสนีย จักร
มีพักตร

เงินรายได

33,200

ว/ด/ป สถานที่
อุบลราชธานี
เดือนตุลาคม 2559
– เดือนกันยายน
2560 ณ บึงหนอง
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตําบล
เมืองศรีไค อําเภอ
วารินชําราบ
เดือนตุลาคม 2559
– เดือนกันยายน
2560 ณ สวนสัตว
อุบลราชธานี
วันที่ 22 – 23
ตุลาคม 2559 ณ วัด
เฉลิมพระเกียรติ ร.9
วันที่ 24 สิงหาคม
2560

ผูเขารวม
(คน)
2

1

118
710

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดโครงการ “กฐินสามัคคี” เพื่อเปนการสงเสริม
สืบสานงานประเพณีบุญกฐิน ใหเกิดกิจกรรมที่ควรฟนฟูและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี
อั น ดี ง ามให ค งอยู สื บ ไป ทอดถวาย ณ วั ด ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ร.4 ตํ า บลธาตุ อํ า เภอวาริ น ชํ า ราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
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โครงการพิธีไหวครู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญูตอครู อาจารย
เนื่องในวันไหวครูแหงชาติ รักษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิจัย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กลยุทธที่ 6 : สงเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค : มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
มาตรการ :
6.1 สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1 กําหนดวิสัยทัศน/กลยุทธในการพัฒนาคณะและถายทอดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร และจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1.4 จัดทํามาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน
6.1.5 การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
6.1.6 มีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.2.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภายใน
ที่เกี่ยวของ เชน ระบบลงทะเบียน REG ระบบบั ญ ชีUBUFMIS ระบบบุค ลากร และมี ก าร
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล
6.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการ
ถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสรางภาพลักษณที่ดีของคณะ
6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา
6.5 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
6.6 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกรอน
6.6.1 ลดการใชพลังงานไฟฟา
6.6.2 สรางพื้นที่สีเขียว
6.6.3 สรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
คณะวิทยาศาสตร บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ตามองคประกอบหลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล การบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตรดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
แผนการปฏิบัติการประจําป ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยาง
สม่ําเสมอ
2. หลักประสิทธิภาพ การดําเนินงานตางๆ ภายในคณะไดคํานึงถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยมีระบบการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน ตามแผนและตัวบงชี้ตางๆ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของคณะ และกํากับใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป ในแง
ความซ้ําซอนของโครงการ การใชงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. หลักการตอบสนอง คณะคํานึงถึงการใหบริการในดานตางๆ ตามพันธกิจของคณะ โดยเปด
โอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และนําไปดําเนินการปรับปรุง
การดําเนินงานของคณะ เชน การสํารวจความตองการของผูมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
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ภาคเอกชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ การใหผูใชบัณฑิตประเมิน
ความพึ งพอใจคุณลั กษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค การใหนักศึกษาประเมินการสอนและสิ่ งสนับ สนุนการสอน
การสรุปกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษา เปนตน และนําขอเสนอแนะตางๆ มาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ
และพัฒนาสังคม ผานโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมอยางตอเนื่อง
4. หลักภาระรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะไดรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และคณบดีเปนผูรับประเด็นปญหา ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดําเนินงานมาปฏิบัติ และประเด็นปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้งภายในคณะ คณบดีจะมีสวนรวม
ในการพิ จ ารณาหรื อ ร ว มรั บ ผิ ด ชอบกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาตลอดระยะเวลาที่ ดํ า รงตํ า แหน ง มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบดานการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน
- คณะกรรมการตรวจสอบงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อบริหารจัดการทางดานการเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินตอ
มหาวิทยาลัย
5. หลักความโปรงใส เปดโอกาสใหบุคลากรไดสามารถตรวจสอบและสอบถามการบริหารงานได
โดยคณะจัดประชุมคณบดีพบบุคลกรเปนประจํา ปละประมาณ 2 ครั้งและกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการเงิน
และงบประมาณและรายงานต อ คณะกรรมการประจํ า คณะทุ ก เดื อ น และเผยแพร ร ายงานการประชุ ม
คณะกรรมการคณะ ทาง Website
6. หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานของคณะ ทั้งการเปนคณะกรรมการ ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในดานการบริหารงาน
มีการทํางานในลักษณะการแตงตั้งคณะทํางาน เชน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทําใหบุคลากรไดเรียนรูงานและมีความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะ
7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในการดําเนินงานใหแกบุคลากร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานโดย
มอบหมายอํานาจหนาที่ตามความเหมาะสม
8. หลักนิติธรรม ผูบริหารใชอํานาจตามกฎระเบียบขอบังคับ และกํากับการดําเนินงานตาม
กฎระเบียบเชน การเบิกจายตามระเบียบการเงินและงบประมาณ
9. หลักความเสมอภาค ผูบริหาร บริหารงานดวยความเสมอภาคตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ไมเลือกปฏิบัติ เชน การจัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาตนเองตามประกาศของคณะ การจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ตามประกาศของคณะ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการมุงเนนฉันทามติ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และระดับภาควิชาในวาระตางๆ ไดลงมติวาระเพื่อพิจารณา
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การจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เพื่อสรางองคกร
แหงการเรียนรู และเปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ ไดแก
1. ดานการผลิตบัณฑิต เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหัวขอที่ตนเองตองการ ซึ่งอาจเปนหัวขอที่ตองการเรียนรู หรือตองการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีการ
สรุปรวบรวมประเด็นที่ใชไดผลดีมาเปนแนวทางปฏิบัติและจัดเก็บอยางเปนระบบ
ครั้ ง ที่ 1 การปฏิ รู ป การสอนด ว ยการใช เ ทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.สุ ร ะ วุ ฒิ พ รหม,
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา,ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิเสลาและดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หอง
Sc.138 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
ครั้ ง ที่ 2 การจั ด การวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดย ผศ.รสสุ ค นธ เหล า ไพบู ล ย วั น พุ ธ ที่
6 กรกฎาคม 2560 ณ หอง Sc.113 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 3 การสอนโดยการใชสื่อการสอน Google Application โดย ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคํา
ภา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอง Sc. 312 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
2. ดานการวิจัย ในการวิจัยที่ผานมานักวิจัยสวนใหญสนใจทําวิจัยดานสรางองคความรู และ
การวิจัยดานถายทอดเทคโนโลยี แตยังมีการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนที่สนใจของคนในคณะ ซึ่งเปนงานวิจัย
ไดโจทยปญหาจากความตองการของชุมชนทองถิ่น มีการแกปญหาโดยกระบวนการของนักวิจัยที่รวมกับชุมชน
ทองถิ่น เรียกวางานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ครั้งที่ 1 การจัดทําแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม โดย นางสาวปญจีรา ศุภดล นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอง Sc.113 ชั้น 1 อาคาร
วิจัย คณะวิทยาศาสตร
3. ดานการบริหารจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกตใช
ในองคกร และพัฒนาระบบขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความรูและปญญา มีการถายทอดและเผยแพรใน
ลักษณะตางๆ ดําเนินการทั้งหมด ดังนี้
ครั้งที่ 1 การแปลงไฟลเพื่อการจัดเอกสารแนบภาระงานดวย Mobile Application
โดย ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560 ณ หอง meeting ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
ครั้ งที่ 2 ระเบี ยบพัสดุ ครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจาง แนวปฏิบัติดานการเงิน โดย งาน
การเงินและพัสดุ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอง Sc.112 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 3 แนวทางการของบประมาณบริการวิชาการและทําบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
นายสุภวัฒน โสวรรณี ตําแหนงเจาหนาที่บริหารทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอง Sc.112 ชั้น 1
อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ระบบลงทะเบียน REG
- ระบบบัญชี UBUFMIS
- ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บุคลากร)
ระบบสารสนเทศภายในคณะ
- ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา
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- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
- ระบบฐานขอมูลหองสมุด
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (E-Manage) ซึ่งประกอบดวยระบบสารสนเทศตางๆ
ดังตอไปนี้
- ระบบการลาออนไลน
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร
- ระบบบริหารจัดการโครงการ
- ระบบแฟมสะสมงาน
- ระบบเอกสารอางอิง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูลใหสามารถใชรวมกันทั้งคณะ
ตารางที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559
ระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตร
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟสิกสอุตสาหกรรม
เคมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟสิกส
วิทยาศาสตรศึกษา
เคมี
ฟสิกส
วิทยาศาสตรศึกษา
เฉลี่ยภาพรวมของหลักสูตร

คะแนน
3.45
3.39
3.17
3.18
3.18
3.35
2.80
2.46
2.82
2.98
2.91
3.60
3.15
2.76
3.26
3.45
3.47
3.29
2.45
3.13

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2559
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)
ตัวบงชี้
I
P
O รวม
6
4.57 4.00 3.13 4.14
3
5.00 5.00 5.00 5.00

องคประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย

ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

1

-

4.00

-

4.00

ดี

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

-

4.00

-

4.00

ดี

5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

2

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.45

ดี

13

4.68 4.43 4.07

ขอเสนอแนะภาพรวมของการประเมินป 2559
บทสรุปผูบริหาร
รายงานผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยูบนขอมูลที่คณะไดจัดเตรียม
รวมทั้งเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ดําเนินการ และการสัมภาษณผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย นิสิต นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร ในภาพรวม ไดผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
“ดี” (4.45) หากวิเคราะหแยกรายองคประกอบพบวา ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ อยูระดับ “ดี
มาก” ดานการผลิตบัณฑิต ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับ “ดี”
หากพิจารณาดานมิติของระบบประกันคุณภาพ พบวา ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีมาก (4.68) ดาน
กระบวนการ และผลลัพธ อยูในระดับ “ดี” โดยมีคาคะแนน (4.43) และ (4.07) ตามลําดับ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีความตั้งใจในการพัฒนาคณะ
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีศักยภาพสูง สามารถชวยขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุพันธกิจ
วิสัยทัศนของคณะไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะรายองคประกอบ
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
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องคประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- อาจารยมศี ักยภาพสูง มีสัดสวนคุณวุฒิปริญญา
เอกสูง
- การจัดการใหนักศึกษาสามารถไปดําเนินกิจกรรม
สหกิจศึกษาที่ตางประเทศ ทําใหนักศึกษาไดทั้ง
วิชาการและประสบการณการใชชีวิตใน
ตางประเทศ พรอมกับเพิ่มพูนความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- การใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา - คณะควรเพิ่มการใหความรูดานการประกัน
ยังไมชัดเจน
คุณภาพแกนกั ศึกษาผานชองทางตางๆ เชน
facebook การประชุมชั้นป การประชุมภาควิชา
- การนําผลการประเมินการใหบริการนักศึกษามา - คณะควรนําผลการประเมินการใหบริการ
ปรับปรุงพัฒนา
นักศึกษา และวิเคราะหรายประเด็น (การให
ขอมูล การจัดหางาน การใหคําปรึกษา และการ
เตรียมความพรอมในการทํางาน) เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงอยางเปนระบบ เพื่อใหเปนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา
- กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการนําความรูที่
- คณะควรมีการสํารวจความตองการของศิษยเกา
เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกายัง
เพื่อใหทราบขอมูลที่เปนประโยชนและจําเปนตอ
มีนอย
ศิษยเกา และจัดกิจกรรมดังกลาวใหกับศิษยเกา
องคประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดแข็ง
- คณาจารยมีผลงานวิจัยและตีพิมพที่มีคุณภาพ
จํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
- คณะมีการสนับสนุนการจัดการวิจัยทั้งดาน
เงินทุนวิจัยและการสรางเครือขาย เพื่อ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา และผลิตนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
- การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะควรสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่มี impact
factor สูงใหมากยิ่งขึ้นและตอเนื่อง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะควรใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยในการกําหนดหรือกํากับทิศทางงานวิจัย
ตามยุทธศาสตรของคณะ
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องคประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
- คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย
และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะควรพิจารณาแผนการใชประโยชนจากบริการ
วิชาการเพื่อใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน
หรือสังคมมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
- การนําผลประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการมา
พัฒนาการใหบริการสังคม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะควรจัดทําแผนการบริการวิชาการใหแลวเสร็จใน
ไตรมาสที่ 3 (ประมาณชวงเดือน มิ.ย.) และนําผล
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาการใหบริการ
สังคม

องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
- การนําผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมา
ปรับปรุง (แผนและโครงการ) ไมชัดเจน
องคประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
- การวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
ยังไมรอบดาน
- แผนพัฒนาบุคลากรยังไมเปนไปตาม
เปาหมาย

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะควรนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนและ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาวิเคราะหและหา
แนวทางการปรับปรุงอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่สูงขึ้นตามวิสัยทัศนของคณะ

-

- การสื่อสารยังไมสามารถเขาถึงบุคลากรใน
คณะอยางทั่วถึง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหาในปจจุบัน เชน
จํานวนและคุณภาพของนักเรียนที่เขามาเรียน งบประมาณ
และการแสวงหารายไดบนความพรอมและจุดแข็งของคณะ
คณะควรใช individual development plan เปนกลไก
ในการกํากับและติดตามการพัฒนารายบุคคลใหเปนระบบ
เชน กําหนด personal KPI และใชเปนตัวชี้วัดของการ
พัฒนางานรายบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณะควรใช/เพิ่มชองการสื่อสารที่สามารถเขาถึงบุคลากร
ในคณะอยางทั่วถึงเพื่อใหรับทราบความเปนไปและเกิด
ความเขาใจในการบริหารงานของคณะ
คณะควรใชวงจร PDCA ในการจัดการกับเปาหมายที่ยังไม
บรรลุผลอยางจริงจัง
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จุดที่ควรพัฒนา
- การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการทํางาน
- การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-

-

-

-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรพิจารณาประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารระดับ
คณะและภาควิชา สูระดับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนคณะใหบรรลุพันธกิจทั้ง 4 ดาน
คณะควรเพิ่มการวิเคราะหการไดงานทํา/คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่สอดคลองกับ ELO (Expected learning
outcome) ของแตละหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลปอนกลับใน
การพัฒนาหลักสูตรและคณะใหตรงกับความตองการของ
สังคม
คณะควรพิจารณาถายโอน tacit knowledge งานอาจารย
ที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานวิชาการ
ดานบริหาร ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ
คณะควรประยุกตใชผลงานวิจัยของอาจารยเพื่อสรางองค
ความรูใหมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร
คณะควรสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการวิจัยพหุวิทยากร
(Multidisciplinary research) หรือบูรณาการขามสาขา
เพิ่มมากขึ้น
คณะควรนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค
สวนมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตร
คณะควรจัดระบบการบริหารหลักสูตร เพื่อกํากับดูให
เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ

ขอเสนอแนะอื่นๆ
- ควรพิจารณาหลักฐานประกอบการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับเนื้อหาใน SAR ใหมากขึ้น
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กลยุทธที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ สรางเสริมสมรรถนะ สวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากรเพื่อการทํางานอยางมีความสุข และจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : บุคลากรมีสมรรถนะทํางานไดอยางสัมฤทธิ์ผลเต็มศักยภาพและมีความสุข
มาตรการ :
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
7.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
7.4 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข
7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ
7.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
7.7 สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน
บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ 2560 มีบุคลากรที่ไดรับตําแหนงทาง
วิช าการเพิ่ มขึ้น จํ านวน 2 คน ดั งนั้ นในปงบประมาณ 2557-2560 จึงมี จํ านวนบุคลากรสายวิช าการที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ ทั้งสิ้น 19 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการระหวางปงบประมาณ 2557-2560
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล

นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
นางสาวชยาพร แกนสาร
นางสาวกานตตะรัตน วุฒิเสลา
นางสาวสุภาพร พรไตร
นางสนม รวมสุข
นายวรศักดิ์ สุขบท
นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
นางสาวสุทธินาถ หนูทองแกว
นายทินกร แกวอินทร
นางสาววงกต ศรีอุไร
นางสาวคณิศา โชติจันทึก
นายวิโรจน เกษรบัว
นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์
นายชาญชัย ศุภอรรถกร
นายบรรทม สุระพร

ความกาวหนา

ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

แตงตั้งเมื่อ

9 เมษายน 2557
11 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
2 กรกฎาคม 2557
18 สิงหาคม 2557
29 กันยายน 2557
29 กันยายน 2557
29 กันยายน 2557
15 ธันวาคม 2557
15 มกราคม 2558
12 มีนาคม 2558
16 มิถุนายน 2558
9 กันยายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
28 มกราคม 2559
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ลําดับ

16
17
18
19

ชื่อ-สกุล

ความกาวหนา

นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร
นายปุริม จารุจํารัส
นางสาวสมจินตนา ทวีพานิชย
นายสราวุธ ประเสริฐศรี

20
15
10

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

14

17

แตงตั้งเมื่อ

13 มิถุนายน 2559
15 มิถุนายน 2559
10 กุมภาพันธ 2560
24 กุมภาพันธ 2560

19

9

5
0

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ดรับตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2557-2560

บุคลากรที่ไดรับรางวัล
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ไดรับรางวัลนักวิจัยผลงานดีเดน ในเวทีการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2560
--------------------------------------------------------------------สกว.จั บมื อ สกอ. มอบรางวั ล เชิด ชูเกีย รติ 14 นักวิจัย ที่มีผ ลงานโดดเดน จาก 8 สถาบัน อาจารย
ม.อุบลฯ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ควารางวัลนักวิจัยผลงานดีเดน ในเวทีการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.ครั้งที่ 16 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน สนองนโยบายรัฐ
มุงหวังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยดวยการวิจัย สรางเครือขายเพื่อรวมกันพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 โดยมี
นักวิจัย จากทั่ วประเทศเขารวมกวา 1,000 คน ณ โรงแรมเดอะรีเ จนท ชะอํา บีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุ รี
ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ที่ผานมา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จัดการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 16 เพื่อใหผูรับทุนจาก สกว. ไดมีโอกาสนําเสนอ
ความกาวหนาของงานวิจัย พรอมมอบรางวัลใหกับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเดน เปนการเชิดชูเกียรติแกวุฒิเมธีวิจัย
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สกว. สําหรับนักวิจัยนักวิจัยรุนกลางและนักวิจัยรุนใหม จํานวน 14 คน จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ โดยมี พล
อากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน พรอมปาฐกถา “ความคาดหวังของการ
สรางชาติโดยการวิจัย” พรอมแนะศึกษาบทเรียนจากสถานการณโลกและประเทศ ใชการวิจัยสรางปญญาและ
นวัตกรรมในเชิงสรางสรรค สรางเครือขาย และนําผลงานที่มีประโยชนของนักวิจัยมาตอยอดใหเกิดประโยชนใน
เชิงพาณิชย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อรวมกันพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ในงานจัดใหมีการบรรยาย จากราช
บัณฑิต เมธีวิจัยอาวุโส นักวิทยาศาสตรดีเดน การเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมตลาดนัดความคิด การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เปนตน
ในโอกาสนี้ รองนายกรั ฐ มนตรี ประธานในพิธีไดมอบโลร างวัล เชิดชู 14 นักวิจัย แบงเปน รางวัล
2017TRF-OHEC-Clarivate Analytics Researcher Excellence Award จํานวน 3 คน รางวัล 2017 TRFOHEC- Scopus Researcher Awards กลุมนักวิจัยรุนกลาง จํานวน 5 คน และกลุมนักวิจัยรุนใหม จํานวน 6 คน
ทั้งนี้ กลุ มนั กวิ จั ย รุ น กลาง ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร จึงสุทธิว งษ อาจารยป ระจําภาควิช าเคมี คณะ
วิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได รั บ รางวั ล ผลงานดี เ ด น รางวั ล 2017TRF-OHEC- Scopus
Researcher Awards in Physical Science ในครั้งนี้ดวย
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจาของ
งานวิจัย “การออกแบบโครงสรางโมเลกุลสียอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซลารเซลลสียอม: พลังงานสีเขียวสําหรับ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” กลาวถึงผลงานวา เปนการพัฒนาตนแบบภาคสนามของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง
ซึ่งไดจากการออกแบบจําลองโมเลกุลสามมิติ และการคํานวณโครงสรางดวยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอรขั้นสูง
เพื่อเปนเครื่องมือในการคัดกรองและคัดเลือกโครงสรางสียอมไวแสงที่มีศักยภาพสูงกอนนําไปสังเคราะหจริงใน
หองปฏิบัติการ ทําใหกระบวนการวิจัยมีทิศทางและความกาวหนาที่ถูกตอง สามารถลดคาใชจายดานสารเคมี
ลดความยุ ง ยากในกระบวนการวางแผนการสั ง เคราะห และมี ค วามรวดเร็ ว ประหยั ด เวลาลองถู ก ลองผิ ด
นอกจากนั้นการคํานวณเคมียังสามารถใหขอมูลที่สามารถอธิบายผลที่ไดจากการทดลองในระดับอิเล็กตรอน และ
โมเลกุล ทําใหนักวิจัยสามารถเขาใจองคประกอบสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของเซลล DSC ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ประโยชนอยางมากในการพัฒนาเซลล DSC ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
นอกจากผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติและการอางอิงจากนักวิจัยทั่วโลก งานวิจัยยังมีแนวโนมที่จะนําไป
ขยายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นเพื่อตอยอดสูเชิงพาณิชยในอนาคต ทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตอุปกรณเซลลแสงอาทิตยที่มีราคาถูก เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทาหรือดีกวาชนิด
รอยตอพีเอ็นของสารกึ่งตัวนําผลึกเดี่ยวซิลิกอน สามารถผลิตพลังงานทดแทนไดเองและลดการพึ่งพาพลังงานจาก
ตางประเทศไดในที่สุด รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ กลาว
นับวาเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีผลงาน
โดดเดนเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานชาติ สามารถนํางานวิจัย จากหิ้งสูหาง รวมสราง
ประเทศไทย 4.0 จนนํามาสูการไดมาซึ่งรางวัลแหงความภาคภูมิใจ “รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ” รางวัล 2017
TRF-OHEC- Scopus Researcher Awards in Physical Science
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พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 นายสายชล พิมพมงคล
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
----------------------------------------------------------------ชูเกียรติฯ “ขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2559” ในวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2559 โดยมี พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวใหโอวาท และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 จํานวน 615 ราย
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผานมา
สําหรับวันขาราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกป มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดเขาใจ
ถึงบทบาทและหนาที่ของขาราชการในการเปน ผูใหบริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชนตอสวนรวม
และเพื่อใหขาราชการไดตระหนักถึงเกียรติ หนาที่ สามัคคี ซื่อสัตย ซึ่งเปนคุณสมบัติของขาราชการ อันจะเปน
ภาพลักษณ ทัศนคติของประชาชนที่มีตอขาราชการใหเปนในทางที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อยกยองสงเสริมขาราชการที่มี
ความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเดน รวมถึงการเผยแพรเกียรติคุณขาราชการดีเดนใหปรากฏ อันจะชวยสราง
ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให ข า ราชการกระทํ า ความดี ต ลอดไป ในส ว นของ “ข า ราชการพลเรื อ นดี เ ด น ป 2559”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือน ในสังกัดเขารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
ซึ่งมีจํานวน 2 ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ ตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเกษตรศาสตร และ นายสายชล พิมพมงคล ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ อาจารย สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร
ซึ่งนอกจากมีภาระหนาที่ดานการสอนแลวยังมีผลงาน วิจัย งานบริการวิชาการ และงานดานการบริหารที่คณะ มา
อยางตอเนื่อง อาทิ ผลงานพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑแอคทีฟอาหารประเภทควบคุมการปลอยไอ
ระเหยที่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการตลาด
โครงการการพัฒนากลุมเกษตรกรปลูกผักและผลไมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตสินคาเกษตรของราชอาณาจักร
กัมพูชา (TICA-UBU) พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผักและผลไมสดของเกษตรกรรายยอยชาวกัมพูชาเพื่อสงขายยัง
ซุป เปอรมารเ กตในจังหวัดเสีย มเรี ย บ ประเทศกัมพูช า ปจจุบันผลิตภัณฑไดรับ การจําหนายและตอบรับจาก
ผูบริโภคอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังเคยดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี ฝายประกันคุณภาพการศึกษาระหวางป
2553-2557ไดดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาทั้งการประเมินระดับ สกอ. และ สมศ. อีกดวย
นายสายชล พิ ม พ ม งคล นั ก วิ ท ยาศาสตร ชํ า นาญการ สั ง กั ด ภาควิ ช าฟ สิ ก ส คณะวิ ท ยาศาสตร
เปนผูมีผลงานดีเดนหลากหลาย ทั้งดานงานสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อาทิ ผลงานปรับปรุงและ
พัฒนาสรางสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส ในราคาที่ถูกกวาทองตลาด และทําโครงการอบรม ครูในการสรางสื่อ
การเรียนการสอน - นําขยะอิเล็กทรอนิกส มาสรางเปนสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส โดยการนําเอาฮารดดิสก
เกาที่เสียแลวเอากลไก ดานในมาทําเปนชุดทดลองเรื่องคลื่นนิ่งในเสนเชือก แลวทําโครงการอบรมครูและอบรม
อาจารยจากประเทศลาว เปนตน
นับวาเปนเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปน ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 ในครั้งนี้ ถือวาเปน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติราชการทํางานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการครองตน การครองคน การ
ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สมกับการไดมาแหงรางวัล “ขาราชการพล
เรือนดีเดน ป 2559” ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ และนายสายชล พิมพมงคล “คนดี ศรี ม.อุบลฯ”
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นายสายชล พิมพมงคล นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เปนผูที่มีผลงาน
ดีเดนหลากหลาย ทั้งดานงานสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อาทิ ผลงานปรับปรุงและพัฒนาสรางสื่อการ
เรียนการสอนทางฟสิกส และโครงการอบรมครูในการสรางสื่อการเรียนการสอน-นําขยะอิเล็กทรอนิกสมาสราง
เปนสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส โดยการนําเอาฮารดดิสกเกาที่เสียแลวเอากลไกดานในมาทําเปนชุดทดลองเรื่อ
นคลื่นนิ่งในเสนเชือกโครงการอบรมครูและอบรมอาจารยจากประเทศลาว ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2559” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2560

สวนที่ 3 สารสนเทศ
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ดานการผลิตบัณฑิต

1. นักศึกษารับเขาป 2560
ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 514 คน
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน ระดับปริญญาโท 31 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน
จํานวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,078 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 จํานวนนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เคมี
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ฟสิกส
ฟสิกสอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเนื่อง)
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ป 2559
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท
เอก
72
41
61
50
100
4
1
9
34
7
4
6
47
52
6
17
46
1
6
518
18
11

ป 2560
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
รวม
รวม
ตรี
โท
เอก
72
55
55
41
35
35
61
62
62
50
47
47
3
3
105
76
11
10
97
9
27
27
45
20
8
2
30
6
14
14
47
41
41
58
24
9
33
17
30
30
46
36
36
7
4
4
547 467
31
16
514

ปงบประมาณ 2559
514

547

ปงบประมาณ 2560

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในป 2559 เปรียบเทียบกับป 2560
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2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2559
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาทุกระดับการศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,002 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,815 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 38 คน ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 2559
สาขาวิชา

ปริญญาตรี
238
140
227
175
140
279
79
107
27
159
200
47
137
1,815

จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เคมี
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ฟสิกส
ฟสิกสอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเนื่อง)
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ปริญญาโท
3
18
20
22
21
65
149

ปริญญาเอก
17
10
11
38

38
149
ปริญาญาตรี
ปริญญาโท
1815

ปริญญาเอก

ภาพที่ 7 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2559 แยกตามระดับการศึกษา

รวม
238
140
227
175
3
140
314
79
137
27
159
222
47
137
21
76
2,002
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 448 คน
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 382 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 61 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน
5 คน
ตารางที่ 26 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559
สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
ชีววิทยา
รวม

300

ปริญญา
เอก
2
3
5

277

ปงบประมาณ2558
ปงบประมาณ2559

250
200
150

70

100
50
0

ป 2559
ปริญญา
โท
13
2
9
4
33
61

382

400
350

ป 2558
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
48
48
57
28
28
25
1
50
50
53
2
2
3
3
35
5
3
43
64
17
17
20
21
8
1
30
34
22
22
26
56
3
59
56
16
15
15
34
34
30
277
70
4
351
382

61
4

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

5

ปริญญาเอก

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 เปรียบเทียบกับ ป 2559

รวม
57
25
1
53
79
20
39
26
65
16
4
33
30
448
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4. ภาวะการมีงานทํา
ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 351 คน
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 277 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 70 คน และระดับปริญญาเอก
จํานวน 4 คน จากการสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป
ตารางที่ 27 ภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2558
สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การยาง
ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ผูตอบ
บัณฑิตที่ได
ผูสําเร็จ
แบบสอบถาม
งานทํา*
การศึกษา
จํานวน
จํานวน
(คน)
รอยละ
รอยละ
(คน)
(คน)
48
43
89.58
23
33.49
25
25
100.00
18
72.00
49
49
100.00
44
89.80
35
34
97.14
20
58.82
17
16
94.12
15
93.75
21
22
56
273

20
21
54
262

95.24
95.45
96.43
96.00

5
14
36
175

25.00
66.67
66.67
63.28

หมายเหตุ : นักศึกษาจํานวน 4 คนหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไมไดถูกสํารวจ

บัณฑิตที่ยังไมได
งานทํา
จํานวน
รอยละ
(คน)
12
37.91
6
24.00
4
8.16
3
8.82
9
5
17
56

45.00
23.81
31.48
22.40

บัณฑิตที่
ศึกษาตอ
จํานวน
(คน)
8
1
1
11
1
6
2
1
31
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ดานงบประมาณ

ในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
จํานวนทั้งสิ้น 170,030,711.96 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบลานสามหมื่นเจ็ดรอยสิบเอ็ดบาทเกาสิบหกสตางค) จําแนก
เปนงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 111,283,375.30 บาท (หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสามพันสาม
รอยเจ็ดสิบหาบาทสามสิบสตางค) งบประมาณเงินรายไดจํานวน 55,756,036.66 บาท (หาสิบหาลานเจ็ดแสนหา
หมื่ น หกพั น สามสิ บ หกบาทหกสิ บ หกสตางค) และงบประมาณเงิ น กองทุ น ส งเสริ มและพั ฒ นาการผลิต บั ณ ฑิ ต
คณะวิทยาศาสตร 2,991,300 บาท (สองลานเกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาทถวน)
ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรปงบประมาณ 2559 กับป 2560
งบประมาณป 2559
ประเภทงบประมาณ/หมวด
รายจาย
รับจัดสรร
เบิกจาย
งบประมาณแผนดิน
114,656,721.24 106,369,069.88
งบบุคลากร
- เงินเดือนขาราชการ
51,647,662.02
51,647,662.02
- เงินเดือนพนักงาน
27,097,672.68
27,097,672.68
มหาวิทยาลัย
- คาจางประจํา
2,187,480
2,187,480
- คาจางชั่วคราว
289,300
289,300
งบดําเนินการ
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
8,971,500
8,971,500
เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการวิจัย
2,837,000
2,837,000
- เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุน
1,123,900.18
1,123,900.18
จากหนวยงานภายนอก : วิจัย)
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
2,836,800
2,836,800
บริการวิชาการแกชุมชน
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
918,000
918,000
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการทุน
9,671,506.36
1,383,855
สควค.
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
5,841,900
5,841,900
พัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีฯ)
โครงการเครือขาย
50,000
50,000
เชิงกลยุทธ
งบประมาณเบิกแทนกัน
1,184,000
1,184,000
งบบูรณาการ
-

งบประมาณป 2560
รับจัดสรร
เบิกจาย
111,283,375.30 108,012,412.30
51,010,305.16
31,519,029.14

51,010,305.16
31,519,029.14

2,271,240
313,248

2,271,240
313,248

8,680,900

8,680,900

3,721,100
300,000

3,721,100
300,000

2,860,090

2,860,090

695,000

695,000

1,886,363

504,000

7,426,100

5,537,500

-

-

-

-

600,000

600,000

112
ประเภทงบประมาณ/หมวด
งบประมาณป 2559
รายจาย
รับจัดสรร
เบิกจาย
งบประมาณรายได
- เงินรายไดคณะฯ
5,333,357.62
19,087,253.62
- รายไดจากการออกใบเสร็จใน
30,251,087.78
29,062,659.50
ระบบ UBUFMIS
- รายไดจากหนวยบริการ
2,941,799.45
1,673,389.61
วิชาการภายในคณะฯ
- งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรจาก
6,505,705.75
4,754,265.50
หนวยงานอื่นๆ (ดานบริการ
วิชาการ)
เงินกองทุนสงเสริมฯ
7,068,410.00
14,340,738.32
รวม
166,757,081.84 175,287,376.43

งบประมาณป 2560
รับจัดสรร
เบิกจาย
19,822,948.70
26,220,223.42

20,111,180.73
23,069,745.50

3,570,636.54

2,881,261.92

6,142,228

4,163,966.21

2,991,300
170,030,711.96

10,965,758.31
169,204,324.97

120000000.00
100000000.00
80000000.00
60000000.00

ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2560

40000000.00
20000000.00
0.00

ภาพที่ 9 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560
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120000000.00
100000000.00
80000000.00
60000000.00

ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2560

40000000.00
20000000.00
0.00

ภาพที่ 10 งบประมาณที่เบิกจายในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560
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ดานบุคลากร
1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร

สายวิชาการ
ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 138 คน จําแนกเปนขาราชการ
จํานวน 64 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 74 คน ดังตารางที่ 29 และภาพที่ 11
ตารางที่ 29 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2560
ภาควิชา/
หนวยงาน

ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชา
คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร
รวม
รอยละ

ขาราช
การ

ป 2559
พนักงาน
ลูกจาง
มหาวิทยา
ชั่วคราว
ลัย

รวม

ขาราช
การ

ป 2560
พนักงาน
ลูกจาง
มหาวิทยา
ชั่วคราว
ลัย

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(รอยละ)

16

19

-

35

18

19

-

37

2.86

14
14
15

16
12
27

1
-

30
27
42

15
15
16

16
12
27

-

31
27
43

3.33
2.38

59
44.03

74
55.22

1
0.75

134
100

64
46.38

74
53.62

-

138
100

2.99

0

53.62

46.38

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราว

ภาพที่ 11 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทของบุคลากร ปงบประมาณ 2560
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55.22

60
50

53.62

44.03 46.38

40

ปงบประมาณ2559

30

ปงบประมาณ2560

20
10

0.75

0

0

ภาพที่ 12 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560

สายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ทั้งสิ้น 73 คน จําแนกเปน
ขาราชการ จํานวน 23 คน ลูกจางประจํา จํานวน 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 34 คน และ ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 7 คน ดังตารางที่ 30 ภาพที่ 13 และการเปรียบเทียบระหวางป 2559 กับป 2560 ดังภาพที่ 14
ตารางที่ 30 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2560
ภาควิชา/หนวยงาน

ลูกจางประจํา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจางชั่วคราว

รวม

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจางชั่วคราว

รวม

ป 2560

ขาราชการ

ป 2559

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(รอยละ)

ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาคณิตศาสตร
สถิติและคอมพิวเตอร
สํานักงานเลขานุการ
รวม
รอยละ

4

1

5

3

13

4

1

5

2

12

7.70

4
4
1

1
2
2

4
1
3

3
1
1

12
8
7

4
4
1

1
2
2

5
1
3

3
0
1

13
7
7

8.33
12.50
-

1
7
9.59

34
73
100

2.86
2.67
-

10
3
21
1
23
9
34
9
30.67 12.00 45.33 12.00

35
75
100

10
3
20
23
9
34
31.51 12.33 46.58
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9.59

31.51

ขาราชการ
ลูกจางประจํา

46.58

พนักงาน

12.33

ลูกจางชั่วคราว

ภาพที่ 13 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทของพนักงาน ประจําป 2560
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45.33 46.58
30.67 31.51

ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2560
12 12.33

12

9.59

ภาพที่ 14 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา

สายวิชาการ
ในป 2560 คณะวิ ท ยาศาสตร มี บุ คลากรสายวิ ช าการ จํ า นวนทั้ง สิ้ น 138 คน จํ าแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน ปริญญาโท จํานวน 36 คน และปริญญาเอก จํานวน 101 คน
ดังตารางที่ 31 และภาพที่ 15 และการเปรียบเทียบระหวางป 2559 กับป 2560 ดังภาพที่ 16
ตารางที่ 31 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา
ภาควิชา/หนวยงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร
รวม
รอยละ

ปงบประมาณ 2559
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
(คน) (คน) (คน)
11
28
5
25
7
22
1
16
28
1
0.70

39
103
27.27 72.03

รวม
(คน)
39
30
29
45

ปงบประมาณ 2560
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
(คน) (คน) (คน)
10
27
4
27
6
21
1
16
26

รวม
(คน)
37
31
29
42

143
100

1
0.72

138
100

36
101
26.09 73.19

0.72
26.09
ปริญญาตรี
73.19

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ภาพที่ 15 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา
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80

72.03 72.34

70
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ปงบประมาณ2559

40

ปงบประมาณ2560

27.27 26.95

30
20
10
0

0.7 0.71
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาพที่ 16 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษาในปงบประมาณ 2559
เปรียบเทียบกับ ป 2560

สายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 73 คน จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปน ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 12 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 46 คน และระดับปริญญาโท 15 คน
ดังตารางที่ 32 และภาพที่ 17 การเปรียบเทียบระหวางป 2559 กับป 2560 แสดงในภาพที่ 18
ตารางที่ 32 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา
ภาควิชา/หนวยงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร
สํานักงานเลขานุการ
รวม
รอยละ

ต่ํากวา
ป.ตรี
(คน)
3
2
2

5
12
16.00

ปงบประมาณ 2559
ป.ตรี ป.โท
(คน) (คน)
8
8
4
5

2
4
2
-

23
7
48
15
64.00 20.00

รวม
(คน)
13
12
8
7
35
75
100

ต่ํากวา
ป.ตรี
(คน)
3
2
2

5
12
16.44

ปงบประมาณ 2560
ป.ตรี
(คน)

ป.โท
(คน)

รวม
(คน)

7
9
3
5

2
4
2
-

12
13
7
7

22
7
46
15
63.01 20.55

34
73
100
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20.55

16.44

ต่ํากวาป.ตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

63.01

ภาพที่ 17 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา

70

64 63.01

60

ปงบประมาณ2559

50

ปงบประมาณ2560

40
30
20

16

20 20.55

16.44

10
0

ต่ํากวาป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ภาพที่ 18 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา
ในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560
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3. จําแนกตามตําแหนงวิชาการ

ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 141 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิ ช าการ ตํ า แหน ง อาจารย จํ า นวน 77 คน ผูช ว ยศาสตราจารย จํานวน 51 คน รองศาสตราจารย
จํานวน 12 คน และศาสตราจารย จํานวน 1 คน ดังตารางที่ 33 และภาพที่ 19 การเปรียบเทียบระหวางป 2559
กับป 2560 แสดงในภาพที่ 20
ตารางที่ 33 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ภาควิชา/หนวยงาน

ภาควิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร
รวม
รอยละ

ผศ.
15
12
11
9
47
78.33

ป 2559
รศ.
ศ.
2
1
4
4
2
-

12
20.00

1
1.67

1.56

ป 2560
รศ.
ศ.
2
1
3
4
3
-

รวม
18
16
15
11

ผศ.
15
14
12
10

60
100

51
12
79.69 18.75

1
1.56

รวม
18
17
16
13

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
6.25
6.67
18.18

64
100

31.10
6.67

ผูชวยศาสตราจารย

18.75

รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
79.69

ภาพที่ 19 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2560
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ภาพที่ 20 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ 2559
เปรียบเทียบกับ ป 2560

4. บุคลากรลาศึกษาตอ

ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรลาศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 8 คน
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังตารางที่ 34 และตารางที่ 35
ตารางที่ 34 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ
ลําดับ
ชื่อ- สกุล
1 นางสาวพรทิพย ทาบทอง
2

นางสาวปราณี นุยหนู

3

นายวาโย ปุยะติ

ระดับปริญญา
สาขา
ปริญญาเอก วิศวกรรมทาง
การแพทย
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
พอลิเมอร
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา

4

นางสาวคณิศา โชติจันทึก

ปริญญาเอก

สถิติประยุกต

5

นายอดุลยเดช ไศลบาท

ปริญญาเอก

Chemistry
(Occupational
Health)

สถานศึกษา
ทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กองทุนพัฒนา
บุคลากรม.อุบลฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนสวนตัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
Heriot-Watt
University Scotland

ทุนสวนตัว
ทุนสวนตัว
ทุนกระทรวง
วิทยาศาสตรฯ
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ลําดับ
ชื่อ- สกุล
6 นายวรยุทธ วงศนิล
7

นางณัฏฐนรี โสภากันต

8

นายเชิดชัย วุฒิยา

ระดับปริญญา
สาขา
ปริญญาเอก วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
ปริญญาเอก เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปริญญาเอก ฟสิกส

ตารางที่ 35 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ลาศึกษาตอ
ลําดับ
ชื่อ- สกุล
ระดับปริญญา
สาขา
1 นายวสันต หลาสรอย
ปริญญาโท
วิศวกรรมไฟฟา
2 นายวุฒศิ ักดิ์ ประชามอญ ปริญญาเอก ฟสิกส

สถานศึกษา
ทุนสนับสนุน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุนสวนตัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กองทุนพัฒนา
พระจอมเกลาลาดกระบัง บุคลากรม.อุบลฯ
มหาวิทยาลัย
ทุนสวนตัว
มหาสารคาม

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ทุนสนับสนุน
ทุนสวนตัว
ทุนสวนตัว
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หัวหนาภาควิชาเคมี
หัวหนาภาควิชาฟสิกส
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร

แหลงขอมูล

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร

รวบรวม/วิเคราะหขอมูล

นันทนา พิมพพันธ
ทุติยาภรณ วีระกุล

คณะวิทยาศาสตร ตู ปณ 11 ปณภ. วารินชําราบ 34190
โทรศัพท 0 4535 3401-4 หรือ 08 1876 1914 โทรสาร 0 4535 3422
http://www.sci.ubu.ac.th

