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ในป 2561 สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะที่กําหนดไววา “คณะวิทยาศาสตรเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
วิจัยในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน”
คณะวิทยาศาสตร หวังวารายงานประจําป 2561 ฉบับนี้ จะเปนการสะทอนผลการดําเนินงานทุกฝายของคณะ
วิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ซึ่งจะนําเขาสูการ
เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรในภูมิภาคลุมน้ําโขง
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สภาพแวดลอมขององคกร
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบง
ส ว นราชการตามประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การแบ ง ส ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ.2534 เปนสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ภาระงานหลั ก ในระยะแรก จากช ว งป ก ารศึ ก ษา 2534-2535 ได จั ด การเรี ย นการสอน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และ คอมพิวเตอร ใหแกนักศึกษาคณะอื่นๆ จนถึงปการศึกษา 2536 ไดเริ่ม
เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปการศึกษา 2538 สาขาวิชา
เคมี ปการศึกษา 2539 สาขาวิชาฟสิกส ในปการศึกษา 2540 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในปการศึกษา
2548 เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการยาง ปการศึกษา 2555 เปดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
ชี ว วิ ท ยา และสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร และในป ก ารศึ ก ษา 2558 เป ด สอนหลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช าคื อ ฟ สิ ก ส
อุตสาหกรรม
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป ด สอนทั้ ง หมด 11 หลั ก สู ต ร โดยหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท มี 7 หลั ก สู ต ร ดั ง นี้
ปการศึกษา 2546 เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2547
เปดสอนสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกเคมี ปการศึกษา 2548 เปดสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกฟสิกส วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป ปการศึกษา 2549
เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และปการศึกษา 2553 เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ในปการศึกษา 2559 ปดสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2548 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
3 หลั ก สู ต รดั ง นี้ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สาขาวิ ช าเคมี และสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส และป ก ารศึ ก ษา 2559
ปด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และเปดสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดเปดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 20 หลักสูตร โดยแยกเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร
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วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ/ประเด็นยุทธศาสตร

วิสัยทัศน (Vision)

นําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
พันธกิจ (Mission)
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไปประยุกตใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ สรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง

วัตถุประสงค (Objective)

1. สร า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สํ า นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร า งองค ค วามรู พั ฒ นานวั ต กรรมจากการวิ จั ย และต อ ยอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
พัฒนาและแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสังคมและประเทศ
3. บริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความมั่ นคงในการประกอบอาชี พ และการจัดการสุ ข ภาวะและสิ่ งแวดล อม และเชื่ อมโยงกลับ สู
การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ศึก ษา เรีย นรู เผยแพร และสร า งความเข า ใจเกี่ ยวกั บความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อการธํารงรักษา
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อพัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข

อัตลักษณ และเอกลักษณ

อัตลักษณ

เอกลักษณ

“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม”

“ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง”
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คานิยม SCIENCE SMART

S : Scientific & Technical Knowledge (ความรูทางวิทยาศาสตร และทางเทคนิค)
C : Communication & Collaboration (การสื่อสาร และการทํางานรวมกัน)
I : Innovative & Critical Thinking (Problem Solving) (นวัตกรรมและ การคิด

วิจารณญาณ (แกปญหา))
S : Self Development & Lifelong Learning (การพัฒนาตนเอง และการเรียนรูต ลอดชีวิต)
M : Morality & Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม)
A : Innovative & Ability to Adapt knowledge to Different Context (นวัตกรรม
และความรูความสามารถในการปรับตัวเขากับบริบทที่แตกตางกัน)
R : Responsibility and Leadership (ความรับผิดชอบ และความเปนผูน ํา)
T : Technology & Computing (เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร)

ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากลเพื่อเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึก
รักทองถิ่นและประเทศชาติ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5
บริ ห ารจั ด การภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล สามารถปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ พลวั ต ร
การเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
และการทํางานอยางมีความสุข
ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 212 คน โดยแยกเปนสายวิชาการ 137 คน และ
สายสนับสนุน 75 คน คิดเปนสัดสวนสายวิชาการ ตอสายสนับสนุน เทากับ 1 : 0.55 จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภทการจาง และตําแหนงทางวิชาการ ดังตารางที่ 1-2 และ ภาพที่ 1-2
ตารางที่ 1 บุคลากรสายวิชาการประจําปการศึกษา 2560
ลักษณะ
1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 ปริญญาโท
1.3 ปริญญาเอก
2. ประเภทการจาง
2.1 ขาราชการ
2.2 พนักงาน
3. ตําแหนงทางวิชาการ
3.1 อาจารย
3.2 ผูชวยศาสตราจารย
3.3 รองศาสตราจารย
3.4 ศาสตราจารย

จํานวน
138
1
35
102
138
63
75
138
70
56
11
1

รอยละ
0.7
25.6
73.7
45.7
54.4
50.7
40.6
8.0
0.7

ภาพที่ 1 จํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิ การจาง และตําแหนงทางวิชาการปการศึกษา 2560
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ตารางที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนปการศึกษา 2560
ลักษณะ
1. ระดับการศึกษา
1.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.2 ปริญญาตรี
1.3 ปริญญาโท
1.4 ปริญญาเอก
2. ประเภทการจาง
2.1 ขาราชการ
2.2 พนักงาน
2.3 ลูกจางประจํา
2.4 ลูกจางชั่วคราว
2.5 ลูกจางโครงการ

จํานวน
73
12
45
15
1
73
23
33
8
6
3

รอยละ
16.4
61.6
20.5
1.4
31.5
45.2
11.0
8.2
4.1

ภาพที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนันสนุนจําแนกตามคุณวุฒิ และประเภทการจางปการศึกษา 2560
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อาคารสถานที่
ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรมีอาคารในความดูแล จํานวน 6 หลัง พื้นที่ใชงานรวมทั้งสิ้น 36,000 ตร.ม.
ซึ่งใชจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และใหบริการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ประกอบดวยหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองเครื่องมือวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการโรงงาน และหองปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งมีสํานักงานเพื่อสนับสนุนภารกิจดานการเรียน
การสอนและดานอื่นๆของคณะ ประกอบดวย

1. อาคารวิจัยวิทยาศาสตร
2. อาคารปฏิบัติการชีวภาพ
3. อาคารปฏิบัติการเคมี
4. อาคารปฏิบัติการฟสิกส
5. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง
6. อาคารปฏิบัติการแกว
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะวิทยาศาสตร
โครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 2 สวนคือ ภาควิชาและสํานักงาน
เลขานุการ ซึ่งแตละสวนงานประกอบดวยหนวยงานยอยดังภาพที่ 3

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชา

สํานักงานเลขานุการ
วิทยาศาสตรชีวภาพ

งานบริหารทั่วไป

เคมี

งานบริหารบุคคล

ฟสิกส

งานคลังและพัสดุ

คณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร

งานบริการการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานสงเสริมการวิจัย
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย

ภาพที่ 3 โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ
นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตรยังมีหนวยใหบริการวิชาการตางๆซึ่งอยูในสังกัดของงานบริการวิชาการและ
งานทํานุศิลปวัฒนธรรม ซึ่งใหบริการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก อาทิเชน หนวยบริการวิเคราะหและ
ทดสอบน้ําและผลิตภัณฑชุมชน หนวยวิเคราะหโครโมโซม หนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หนวยกลองจุลทรรศน
หนวยพัฒนาและซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร หนวยวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา และหนวยวิเคราะห
สภาพแวดลอม เปนตน
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตร
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิท ยาศาสตร ดํ า เนินงานดานการบริหารงานโดยมี คณบดีเป น
ผูบังคับบัญชาสูงสุด ทําหนาที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ มีรองคณบดี 4 ฝาย และผูชวย
คณบดี 2 ฝาย ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานตางๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย โดยมีเจาหนาที่ประจําฝายตางๆ เปน
ผูปฏิบัติงานประจํา ทั้งนี้ การบริหารงานธุรการเปนลักษณะรวมศูนยที่คณะวิทยาศาสตร ซึ่งในสวนของภาควิชา
มีหัวหนาภาควิชาทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของภาควิชา โดยมีรองหัวหนาภาควิชาเปนผูชวย
และมีเจาหนาที่ธุรการทําหนาที่ประสานงานดานบริหารธุรการ ระหวางภาควิชาและฝายตางๆ ในสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 โครงสรางการบริหารของคณะวิทยาศาสตร
การบริ ห ารงานของคณะวิ ท ยาศาสตร ดํ า เนิ น การภายใต ก ารดู แ ลของคณะกรรมการประจํ า คณะ
ซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และผูแทนอาจารย ดังรายนามตอไปนี้
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

อาจารยกุลธรา มหาดิลกรัตน
รองคณบดีฝายบริหาร

ดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ
รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคาํ ภา
รองคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการ

ดร.ประนอม แซจงึ
ผูชวยคณบดีฝายแผนและงบประมาณ

หัวหนาภาควิชา

ดร.พิชญาภรณ สุวรรณกูฎ
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

รศ.ดร.พรพรรณ พึง่ โพธิ์
ภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร

ดร.กัมปนาท ฉายจรัส

ดร.ทรงอํานาจ พงษสมบูรณ

ผูแทนอาจารย
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ดร.อมร เทศสกุลวงศ
ภาควิชาฟสิกส

ความรวมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตรมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมมือในการจัดงานประชุมวิชาการ การวิจัย และความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมรูปแบบตางๆที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝาย นอกจากนั้นยังมีความรวมมือ
กับหนวยงานภายในประเทศ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ
ลําดับ
1
2

ประเทศ
Japan
Germany

3
4
5
6

Malaysia
Japan
USA
ไทย

7
8

ไทย
ไทย

ชื่อสถาบัน/โครงการ
ระยะเวลา MOU
Ibaraki University
27 January 2017 – 26 January 2022
Anhalt University of Applied
27 April 2018 - 26 April 2021
Sciences
University of Sain Malaysia
10 July 2017 - 9 July 2022
Tottori University
6 July 2018 - 5 July 2023
University of Hawaii at Manoa 4 July 2013 - 3 July 2018
โครงการสนันสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิคประจําประเทศไทย
(IAESTE Thailand)
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สภาวการณขององคกร

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment)
(1) ลําดับในการแขงขัน (Competitive Position)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes)
ปจจัย

1. ปจจัยภายใน
2. ปจจัยภายนอก

การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญซึ่งมีผลตอสถานการณการแขงขันขององคกร
และโอกาสสําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร
การจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมภารกิจดานตางๆ
นโยบายภาครัฐ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
แหลงทุนเพื่อดําเนินงานภารกิจดานตางๆ

ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context)
ดาน
1. ดานหลักสูตรและบริการ

2. การปฏิบัติการ
3. ดานความรับผิดชอบตอสังคม

4. ดานบุคลากร

ความทาทายเชิงกลยุทธ
ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของผูเรียน
ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21
มาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร
มาตรฐานหองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบ
รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
รอยละการไดงานทํา
ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความรู ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
การเรียนรูและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและการวางแผนการดําเนินงานตางๆ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System)
• วงจร PDCA เขามาประยุกตใชทั้งการทํางานประจํา และการปรับปรุงงาน
• การดําเนินงานตามเกณฑประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ
• การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร : จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงค : บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรม
และเปน ผูป ระกอบการ มี ความสามารถดา นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต างประเทศ ทันตอ
เทคโนโลยี มี ค วามอุ ต สาหะในการทํ า งาน มี ภ าวะผู นํ า มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความ
พอเพียง และมีมนุษยสัมพันธดี
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรม
เชิงบูรณาการในหลักสูตรที่สง เสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีทักษะ
ในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพรอมเขาสูตลาดแรงงาน พรอมทั้งจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวขอ
ดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
2. พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตของคนวัยทํางาน และผู
สูงวัย
3. พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรูแบบ Active Learning
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเครือขาย
ศิษยเกา
5. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตัวชี้วัด
1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
4. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป
5. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา (เพิ่มคําถามดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่
พึ่งของสังคมดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความใฝรู การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต)
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวา
ระดับ B1 ของ CEFR LEVEL
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1.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ป ก ารศึ ก ษา 2561 คณะวิ ท ยาศาสตร ไดเ ปดหลัก สูตรที่มี การเรี ยนการสอนรวม 21 หลักสูต ร
โดยแยกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 หลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2561
ภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ

เคมี

ฟสิกส

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร

ปริญญาตรี

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาจุลชีววิทยา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาชีววิทยา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเคมี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาฟสกิ ส
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาฟสกิ สอตุ สาหกรรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาคณิตศาสตร

หลักสูตรบูรณาการ

หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาเคมี
สาขาเคมี

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาฟสกิ ส
สาขาฟสกิ ส
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาคณิตศาสตรศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

1.2. การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีอยางหลากหลาย
ตามลักษณะความสามารถของผูเรียน โดยมีวิธีการรับ ดังนี้
รอบที่ 1 (TCAS1) การรับดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน สําหรับนักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือขาย ใหนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย (1) โควตาผูมีความสามารถพิเศษ มีดังนี้ ดานวิชาการ ไดแก นักเรียนหองเรียน วมว. นักเรียน
โอลิมปกวิชาการ นักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียนเรียนดีชนบท ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก นักเรียนเกง
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมคนดี (2) โควตารับตรงพื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคอื่น
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รอบที่ 2 (TCAS2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอสอบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนที่
อยูในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนเครือขาย และโครงการความสามารถพิเศษตางๆ มหาวิทยาลัยประกาศ
เกณฑการสอบใหนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงและเขารับการคัดเลือกตามเกณฑการสอบ ประกอบดวย โควตารับตรง
ทั่วไป โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา โควตาโรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รอบที่ 3 (TCAS3) การรับตรงรวมกัน สําหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และ
นักเรียนทั่วไป ทปอ.เปนหนวยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได 4 สาขาวิชา โดยไมมีลําดับ มหาวิทยาลัยจัด
ใหมีการสอบกลางรวมกันในเวลาเดียวกันโดยกําหนดเกณฑที่เปนอิสระ
รอบที่ 4 (TCAS4) การรับแบบ Admission สําหรับนักเรียนทั่วไป ทปอ.เปนหนวยกลางในการ
รับสมัคร นักเรียนเลือกได 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ โดยใชเกณฑคาน้ําหนักตามที่ประกาศลวงหนา 3 ป
รอบที่ 5 (TCAS5) การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยรับโดยตรงดวยวิธีการของตนเอง (ไมมกี ารรับ)
แผนการรับและผลการรับนักศึกษา
ผลการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยเปรียบเทียบผลการรับแตละรอบกับแผนการรับ
ประจําปการศึกษา 2561 ดังภาพที่ 5 ผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับ (รายละเอียดดังตารางที่ 15
สวนที่ 3)
จํานวนนักศึกษารับเขาเทียบกับแผนการรับ
คณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกส
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
เคมี
ชีววิทยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุลชีววิทยา
0

20

40

ผลการรับ

60

80

จํานวน (คน)
100
120

แผนการรับ (คน)

ภาพที่ 5 ผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับ ปการศึกษา 2561
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1.3 จํานวนนักศึกษา
1.3.1 จํานวนนักศึกษาใหม
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 751 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 716 คน ระดับปริญญาโท 30 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน เปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษารับเขาในปการศึกษา 2560 จากขอมูลจะเห็นไดวาในปการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาไดมากกวาปการศึกษาที่ผานมา อยางไรก็ตามในระดับบัณฑิตศึกษาพบวาผลการรับมี
จํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2560 ดังภาพที่ 6-8 (รายละเอียดดังตารางที่ 16 สวนที่ 3)
จํานวนนักศึกษารับเขา ปริญญาตรี

2561
2560

คณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกสอุตสาหกรรม
ฟสิกส
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
เคมี
ชีววิทยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุลชีววิทยา
0

20

40

60

80

100

จํานวน (คน)

ภาพที่ 6 จํานวนนักศึกษารับเขาระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
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120

จํานวนนักศึกษารับเขา ปริญญาโท

2561
2560

วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟสิกส
เคมี
วิทยาศาสตรชีวภาพ
0

2

4

6

8

10

12

14

16

จํานวน (คน)

ภาพที่ 7 จํานวนนักศึกษารับเขาระดับปริญญาโทเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
2561
2560

จํานวนนักศึกษารับเขา ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรศึกษา
ฟสิกส
เคมี
0

2

4

6

8

10

12 จํานวน (คน)

ภาพที่ 8 จํานวนนักศึกษารับเขาระดับปริญญาเอกเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
1.3.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,056 คน จําแนกตามหลักสูตร
และระดับการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 16 โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,872 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 137 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 47 คน ดังภาพที่ 9-11 (รายละเอียดดังตารางที่ 17 สวนที่ 3)
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2561
2560

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปริญญาตรี
คณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกสอุตสาหกรรม
ฟสิกส
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
เคมี
ชีววิทยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุลชีววิทยา
0

50

100
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200
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จํานวน (คน)

ภาพที่ 9 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปริญญาโท

2561

วิทยาศาสตรศึกษา

2560

คณิตศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟสิกส
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรชีวภาพ
0
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70 จํานวน (คน)

ภาพที่ 10 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
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จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปริญญาเอก

2561
2560

วิทยาศาสตรศึกษา
ฟสิกส
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
0

5

10

15

25 จํานวน (คน)
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ภาพที่ 11 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
1.4 ผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 519 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
459 คน ระดับปริญญาโท 58 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน เปรียบเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2559 ดังภาพที่ 12-14 (รายละเอียดดังตารางที่ 18 สวนที่ 3) จากขอมูลจะเห็นไดวาในระดับปริญญา
ตรีมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษามากกวาในปการศึกษา 2559 ผลการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปริญญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2559 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ
80.18 และยังไมไดงานทํา คิดเปนรอยละ 19.82
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี

2561
2560

คณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกส
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
เคมี
ชีววิทยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุลชีววิทยา
0

10

20

30
40
จํานวน (คน)
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70

ภาพที่ 12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
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80

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท

2561
2560

วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟสิกส
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
0

5
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35 จํานวน (คน)

ภาพที่ 13 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
2561
2560

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาเอก

ฟสิกส
เคมี
0
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1
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3

3.5 จํานวน (คน)

ภาพที่ 14 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561
1.5 การพัฒนาหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร ไดเปดหลักสูตรที่มีการจัดเรียนการสอนรวม 21 หลักสูตร
โดยแยกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ในปการศึกษา 2560 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
ของสกอ. จํานวน 13 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ชะลอการรับเพื่อปดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 หลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา 2560 และหลักสูตรที่ชะลอการรับ
รายละเอียด
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หลักสูตรที่ชะลอการ
รับเพื่อปดหลักสูตร

ปริญญาตรี

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาจุลชีววิทยา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาชีววิทยา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเคมี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาฟสกิ ส
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาคณิตศาสตร

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาฟสกิ ส
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาฟสกิ ส
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาฟสกิ สอตุ สาหกรรม
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1.6 โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหมีทักษะสําคัญที่จําเปนตอการทํางานและ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข จึงไดจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดานไดแก
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ดานที่ 2 ความรู
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดกิจกรรม/โครงการจํานวนทั้งหมด 20 โครงการ งบประมาณ
สนับสนุนรวม 697,758 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูข องนักศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ

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

โครงการ/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560

ระยะเวลา

22 ก.ค.–3 ส.ค. 2561
SCI SMART AMBASSADOR 2017
8 ก.ย. 2561
สอนนองรองเพลง
3–5 ส.ค. 2561
พิธีไหวครู ปการศึกษา 2560
24 ส.ค. 2561
สนับสนุนใหนกั ศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา
6–23 เม.ย. 2561
คายคอมพิวเตอรสัญจรเพื่อนอง ครั้งที่ 5
19-21 ม.ค. 2561
คายเยาวชนอิเล็กทรอนิกสและดาราศาสตร ครั้งที่ 13 12-13 ม.ค. 2561
หอบรักษไปหมปา ครั้งที่ 12
27-28 ม.ค. 2561
การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธจําปา ครั้งที่ 12
17 ก.พ. 2561
การแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ UBU
18 พ.ย. 2560
Games 2017
การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย 26 พ.ค.–3 มิ.ย. 2561
ครั้งที่ 27
การประกวดเชียรลีดเดอรในกีฬาสัมพันธ
21 ส.ค.-18 พ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จํานวน งบประมาณ
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
(คน)
(บาท)
ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3
ดาน 4
คุณธรรม ความรู ทักษะ
ทักษะ
จริยธรรม
ทาง ความสัมพันธ
ปญญา
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
630
350
400
500
795
142
154
70
250
375

39,400
25,000
0
33,200
0
0
23,880
24,905
14,000
6,500



































84

132,297









35

15,000






ดาน 5
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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13
14
15
16

เตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4
พิธีซอมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม
สงเสริมและพัฒนาทักษะการทํางานระหวางเรียน

17

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทดสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร
สานสัมพันธนองพี่สันทนาการ

18
19
20

คายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ

31 มี.ค. 2561
26 เม.ย. 2561
13 ธ.ค. 2560
ต.ค.–ธ.ค. 2560
ม.ค.–พ.ค 2561
22 ก.พ.-29 มี.ค.
2561
27 ต.ค-18 พ.ย.
2560
18–19 ก.ค. 2561
1 - 9 ก.ค. 2561

36,732
7,205
119,770




14,400






577

90,675





131

5,000



15
4

23,086
80,000




183
170

574
12
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1.7 ผลงานของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร ไ ด เ ข า ร ว มการประกวดแข ง ขั น ต า งๆ ทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ ใ น
หลากหลายรู ปแบบ รายชื่ อนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รับ รางวั ล ประจํ า ป ก ารศึ กษา 2561 (รายละเอี ย ดดัง ตารางที่ 19
สวนที่ 3)

นายธนพัฒน แววศรี ไดรับคัดเลือกจากโครงการ Be young Beyond Startup Bootcamp ชื่อผลิตภัณฑ
Smart Metering IOT (มิเตอรน้ําอัจฉริยะ) เพื่อเขารวมโครงการ ณ ประเทศไตหวัน

นายอนาวิน พุมทอง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันเทคนิคปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยา
และนายชญานันท จันทรภิรมย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Hook ในการแขงขันกีฬาจุลชีววิทยา
สัมพันธแหงประเทศไทย (โคโลนีเกมส) ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวกาญจนา บําเพ็ญ และ นายอาณุวรรณ กาลจักร รางวัลสนับสนุนตอยอดโครงการ Startup
Thailand League ไดรับเงินรางวัล 25,000 บาท จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.8 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะ
พิธีปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ปการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดพิธีปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อเตรียมความ
พร อ มด า นเจตคติ ใ นการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น การใช ชี วิ ต ในสั ง คมให มี ค วามสุ ข และสร า งความภาคภู มิ ใ จใน
สถาบันการศึกษา รวมทั้งใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ในการประกอบอาชีพที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม
นอกจากนี้ยังใหขอคิดและขอเสนอแนะในการหางานและการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จ

กิจกรรมคณบดีพบผูป กครอง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจัดกิจกรรมคณบดีพบผูปกครอง
นักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษารวมถึง
การใชชีวิตและปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นขาพบคณาจารยแตละสาขาวิชา เพื่อแนะนําการเรียน
แนวทางการประกอบอาชีพ รวมถึงรวมหาแนวทางในการดูแลนักศึกษาใหสามารถเรียนใหสําเร็จตามเปาหมาย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อแสดงความยินดีและให
คําแนะนําในดานการเรียน กิจกรรม รวมถึงการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นนักศึกษาเขาพบคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อฟงรายละเอียดการศึกษา การวางแผนการเรียนและการปรับตัวเพื่อใหสามารถศึกษาไดสําเร็จตาม
เปาหมาย
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การสัมมนาวิชาการประยุกตดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต 2561 (SISCITA 2018)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการประยุกตดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอีสานใต 2561 (Southern Isaan Symposium on Computer and Information Technology
Applications 2018 : เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัยใหกับผูสนใจ ทั้งจากหนวยงานของรัฐ
และเอกชน

การประชุมวิชาการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยความรวมมือ
กับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน (ส.อ.ป.)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
(ส.อ.ป.) จัดการประชุมวิชาการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ในระหวาง
วันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและ
เผยแพรความรูในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานใหกับนักศึกษาและบุคลากรจากโรงงานและ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESTC 2018
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อใหนักศึกษาไดเผยแพรองคความรูที่เกิดจากผลงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี แลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนสรางเสริมประสบการณและพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงาน
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1.9 ทรัพยากรและสิง่ สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษา
1.9.1 ทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ทุน และทุนจากผูสนับสนุน
และบริษัทเอกชน จํานวน 29 ทุน ซึ่งสวนใหญเปนทุนการศึกษาแบบตอเนื่อง จํานวน 28 ทุน และประเภทรายป
จํานวน 21 ทุน (รายละเอียดดังตารางที่ 20 สวนที่ 3) นักศึกษาสวนใหญกูยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงิน
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาที่เปนผูกูยืมเงิน จํานวน
ทั้งสิ้น 850 คน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,961,200 บาท จําแนกเปน
ผูกูยืมในลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน
697 คน เปนเงิน 18,869,800 บาท ผูกูรายเกา จํานวน 661 คน และผูกูรายใหม จํานวน 36 คน
ผูกูยืมในลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เปนความตองการหลัก
ซึ่ ง มี ค วามชั ด เจนของการผลิ ต กํ า ลั ง คนและมี ค วามจํ า เป น ต อ การพั ฒ นาประเทศ จํ า นวน 153 คน เป น เงิ น
4,091,400 บาท แบงเปน ผูกูรายเกา จํานวน 33 คน และผูกูรายใหม จํานวน 120 คน
1.9.2 ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนกั ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
คณะวิทยาศาสตรมีระบบสนับสนุนเพื่อการเรียนรูและระบบสวัสดิการสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และนักศึกษาคณะอื่นๆที่มาใชบริการที่คณะ ดังตอไปนี้
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเปนผูจัดการเทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) สําหรับใหบริการ
ใชงานระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตภายในคณะแกนักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายใหบริการครอบคลุมพื้นที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคารตางๆ ของคณะ รวมทั้งแมขายคอมพิวเตอร (Computer Server) และเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย ประจําทุกหองเรียน หองประชุม และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู
มหาวิทยาลัยจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูตางๆ ไดแก หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร บริการดานซอฟแวร ซอมบํารุง IT clinic โดยสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายเปนผูดูแล สํานักวิทย
บริการใหบริการยืมหนังสือและสื่อสําหรับการเรียนการสอน หองประชุม และฐานขอมูลตางๆ นอกจากนั้นงาน
บริการการศึกษายังมีระบบงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและผลการเรียนของ
นักศึกษา

30

ในสวนของคณะวิทยาศาสตร มีระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการบริหารจัดการทั้งดาน
การเรียนการสอน และการทํางาน และบริการนักศึกษา เชน ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา ตัวอยางขอสอบ และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เปนตน

3) ระบบสวัสดิการเพื่อนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการเพื่อนักศึกษาและบุคลากร เชน โรงอาหาร หอพัก สนามกีฬา
สถานที่ออกกําลังกาย และอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจยั
ยุทธศาสตร
เปาประสงค

พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม
อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ
2. สรางระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
3. การเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย และเกิดผลกระทบที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
4. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. รอยละผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ
2. คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
3. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
4. รอยละนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
5. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม
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2.1 การสนับสนุนดานการวิจัย
ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 43 โครงการ งบประมาณ 12,087,678 บาท โดยไดรับสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภายใน จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 4,758,100 บาท และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 7,302,378 บาท
งบประมาณ (ลานบาท)
8.00

แหลงทุนภายใน

แหลงทุนภายนอก
7.30

7.00
6.00
5.00
4.00

4.79
3.72

3.82

3.00
2.00
1.00
0.00

ป 2560

ป 2561

ภาพที่ 15 งบประมาณจากแหลงทุนภายใน และภายนอกเปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2560 จะเห็นไดวาป 2561 งบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุน
จากแหลงทุนภายในเพียงเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในป 2561
สูงกวาป 2560 มาก แมวาจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับจะลดลงแตโครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนหลายโครงการเปน
โครงการวิจัยขนาดใหญ รวมถึงโครงการที่มีความรวมมือกับภาคเอกชน แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยคณะ
วิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับ
โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายในจํานวน 25 โครงการประกอบดวย
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน 12 โครงการ
2. โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 5 โครงการ
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 โครงการ
2.1 ทุนวิจัยสถาบัน 4 โครงการ
2.2 ทุนนักวิจัยหนาใหม 4 โครงการ
(รายละเอียดดังตารางที่ 21-23 สวนที่ 3)
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โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกจํานวน 18 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการพัฒนานักวิจัย (ทุนวิจัยรวมสกว.-ม.อบ.) 3 โครงการ
2. โครงการ ABC ทุนวิจัยรวมสกว.-ม.อบ. 2 โครงการ
3. โครงการ innovation hub กลุมเกษตรและอาหาร 2 โครงการ
4. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1 โครงการ
5. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย 1 โครงการ
6. ทุนนักวิจัยรุนใหม วท. ของกระทรวงวิทยาศาสตร 4 โครงการ
7. ทุนสนับสนุนจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร ม.อบ. 3 โครงการ
8. มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมดานการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 โครงการ
9. ทุนวิจัยจาก The Mushrooom Initiative Limited, Hong Kong 1 โครงการ
(รายละเอียดดังตารางที่ 24 สวนที่ 3)
2.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนประจําป 2561
ในปงบประมาณ 2561 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรไดรับรางวัลทั้งหมด 5 คน เปนรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 คนและจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร 1 คน ดังนี้
รศ.ดร.ศิรพิ ร จึงสุทธิวงษ
1. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากที่สุดดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติดีเดน
ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง
1. ผลงานนวัตกรรม กรรมวิธีการผลิตไสหมอนขิด จากยางพารา
2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดีเดน
ชื่อสิ่งประดิษฐ กรรมวิธีการผลิตไสหมอนขิดจากยางพารา

ดร.กติกา สระมณีอินทร
รางวัลผลงานวิชาการดีเดน
การสัมมนาวิชาการระดับชาติดาน
คนพิการ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยราชสุดา

ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร
รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน
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ผศ.ดร.ปุริม จารุจาํ รัส
รางวัลชมเชย ประเภท
นวัตกรรมเชิงพาณิชย
ผลงานชุดทดสอบแมกนีเซียม
ภาคสนามในน้าํ ยางพารา

2.3 การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชน
ในปงบประมาณ 2561 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรไดนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชน
ทั้งหมด 3 ผลงาน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ชริ ด า ปุ ก หุ ต และ ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ สุ ท ธิ คํ า ภา คณะวิท ยาศาสตร ร ว มกับ ดร.อุ ทั ย อั น พิ มพ และ
ดร.สุขวิทย โสภาพล คณะบริหารศาสตร โครงการ Supporting Local Reforestation by Mycorrhizal
Mushrooms
สนับสนุนโดย The Mushroom Initiative, Hong Kong ระยะเวลาโครงการ 3 ป (ธันวาคม 2560 –
พฤศจิกายน 2563) เพื่อปลูกกลาไมยืนตนดั้งเดิมของภาคอีสาน เชน ยางนา ตะเคียน พะยอม ฯ ในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีจํานวนสามแหงคือ 1) บานโนนงาม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 2) บานตุนอย ตําบลกาบิน
อําเภอกุดขาวปุน 3) องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก อําเภอเขื่องใน ซึ่งในป 2561 กลาไมที่ปลูกจะมีเชื้อเห็ด
รากไม (mycorrhizal mushroom) ที่ชวยสงเสริมการเจริญของกลาไม
2. ผศ.ดร.ปาริช าติ พุมขจร และ ศ.ดร.พงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ โครงการ “การศึกษาคุณสมบัติของ
แบคทีเรียทนโปรฟโนฟอสที่แยกจากดินที่ปนเปอนสารกําจัดแมลง”
สงเสริมใหเกษตรกรใชเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรียในแปลงเกษตรสําหรับชวยกําจัดสารเคมี โดยไดนําไปใช
กับชุมชนบานเกษตร ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
อ.อนุพงษ รัฐิรมย และ ดร.ศันศนีย ศรีจันทร โครงการ “สรางและพัฒนาตนแบบตูผสม Formic Acid
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ”
ชวยใหชาวสวนยางสามารถผสม Formic Acid ไดอยางอัตโนมัติ เมื่อนําไปใชงานทําใหน้ํายางพาราที่ไดมี
คุณภาพสม่ําเสนอไดมาตรฐาน โดยไดนําไปใชกับสหกรณชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จํากัด ต.ภูผาหมอก
อ.กันทราลักษณ จ.ศรีสะเกษ (26 สิงหาคม 2561)
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2.4 การจัดการทรัพยสินทางปญญา
ในปงบประมาณ 2561 นายชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ไดรับการจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ผลงาน คือ กรรมวิธีการผลิตไสหมอนขิดจากยางพารา และมีนักวิจัยที่ไดยื่นขอจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตร 3 ผลงานซึ่งอยูในระหวางขอจดทะเบียน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รประจําป 2561
ลําดับ
ชื่อผลงาน
1 กรรมวิธีการผลิต
ไสหมอนขิดจากยางพารา
2 สารเคลือบปุยเพื่อควบคุม
การปลดปลอยจากน้ํายาง
ธรรมชาติและแปง
3 ชุดทดสอบแมกนีเซียม
ภาคสนามในน้าํ ยางพารา
4 กาวจากยางธรรมชาติเพื่อใช
กับผลิตภัณฑประเภทเสื่อและ
ผาจากเสนใยธรรมชาติ

ชื่อผูประดิษฐ
ชัยวุฒิ วัดจัง
และคณะ
ชัยวุฒิ วัดจัง และ
สายันต แสงสุวรรณ
ปุริม จารุจํารัส
และคณะ
ชัยวุฒิ วัดจัง และ
สมใจ คํามุงคุณ

เลขที่คาํ ขอ
1603000249

วันที่ออกให
23 สิงหาคม 2560

1601001124

อยูระหวาง
การขอจดทะเบียน

1603002133

อยูระหวาง
การขอจดทะเบียน
อยูระหวาง
การขอจดทะเบียน

1803001083

2.5 ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2561
ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตรมีการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ นานาชาติ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และจดสิทธิบัตร
จํานวนผลงานสรุปดังตารางที่ 8 (รายละเอียดดังตารางที่ 25-28 สวนที่ 3) ซึ่งผลงานการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติมีจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร
ตารางที่ 8 สรุปผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2561
ระดับนานาชาติ

รายการ

ระดับชาติ รวม

ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร

51

24

75

การเผยแพรในงานประชุมวิชาการ

13

41

54

การนําไปใชประโยชน

3

3

จดสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร

1

1

69

133

รวม

37

64

38

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการทีน่ ําไปสูการเพิม่ ศักยภาพในการ
แกปญหาและพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอง
กับนโยบายของประเทศ โครงการบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผนดิน

กลยุทธ

1. พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารงานบริ ก ารวิ ช าการอย า งมี ส ว นร ว มให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ
2. สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย การยก
ระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสราง
ผูประกอบการรายใหม
3. ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. พัฒนางานบริการทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
5. สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก
3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
5. จํานวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป
6. จํานวนผูประกอบการใหมที่เกิดขึ้น
7. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน
8. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ
9. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ
10. รอยละการนําความรูจากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง เกิดการนําไปใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ชุมชน การนําขอเสนอเชิงนโยบาย
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3.1 การสนับสนุนดานการบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2561 คณะวิท ยาศาสตร ได รับงบประมาณที่สนั บสนุนด านการบริการวิ ชาการจาก
งบประมาณแผนดิน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 25,012,800 บาท และงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก จํานวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 13,814,500 บาท ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 งบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ
ลําดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

1
2
3
4

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2561
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพือ่ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
บานนักวิทยาศาสตรนอย
สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาหญาคาและ
ศูนยการเรียนรูต ํารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ระยะที่ 2
(ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการรวมพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน)
การเสริมสรางความรูวทิ ยาศาสตร - คณิตศาสตรสูการสอบ O-NET
สําหรับนักเรียนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
การคัดเลือกและจําแนกจุลินทรียรอบรากพืชที่สงเสริมการเจริญของพืช
เพื่อพัฒนาเปนปุยชีวภาพแบบจําเพาะ
โครงการอาคารถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน
แผนบูรณาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
โดยความรวมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารศาสตร และ
คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย
8 กิจกรรมยอย ไดแก
1. อาคารถายทอด สาธิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน
2. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานดาน Solar Energy
3. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานดาน Biodiesel
4. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานดาน Biogas
5. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน ดาน Bioethanol
6. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
7. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษพลังงานดานความรอน
8. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอาคารอนุรกั ษพลังงาน

5

6
7
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งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณจาก
แผนดิน
หนวยงานภายนอก
700,000
150,000
200,000
150,000

218,500

200,000
21,707,500

ลําดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

8

โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน
แผนบูรณาการตามชวงวัย ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ไดแก
1. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
2. โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
3. คายการยาง ม.อุบลฯ
4. ความรูพื้นฐานทางโลก ดาราศาสตร และสังเกตดาวตางๆ
บนทองฟาในตอนกลางคืน
5. การสังเกตดาวตางๆ บนทองฟาในตอนกลางคืน
โดยมีความรวมมือกับคณะศิลปะประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร
1 กิจกรรม คือ
การสงเสริมพัฒนาการเรียนรูดว ยสื่อและของเลนสําหรับชวงวัย
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในเครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 14
Thailand Chemistry Olympiad (14th TChO)
การแขงขันดาราศาสตรโอลิมปก ระดับชาติ ครั้งที่ 15
The Fifteenth Thailand Astronomy Olympiad (15th TAO)
โอลิมปกวิชาการ สอวน.
โครงงานของนักวิทยาศาสตรรนุ เยาว (Young Scientist Competition,
YSC 2018)
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Kidbright)
รวม

9
10
11
12
13
14
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งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณจาก
แผนดิน
หนวยงานภายนอก
1,586,800

100,000

2,000,000
2,200,000
5,104,500
410,000

25,012,800

1,850,000
2,250,000
13,814,500

3.2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดาํ เนินการ
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 การทําโครงงานวิทยาศาสตรตามวัฏจักรวิจัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 การกรอกขอมูลในระบบออนไลน

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรเรื่องน้ําและอากาศดวยการจัดการเรียนรู
แบบทํานาย สังเกต อธิบาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ครูที่ผานการประเมินเขารับตราพระราชทาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

.
วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 การอบรมครูเพื่อใหสามารถนํากิจกรรมการทดลองบานนักวิทยาศาสตร
นอยไปใชอยางตอเนื่องในระดับประถมศึกษา
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วันที่ 1-2 กันยายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูทําโครงงานวิทยาศาสตรตอยอดจาก
การทดลองเรื่องน้ําและอากาศและเปนโครงงานตามวัฏจักรวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพือ่ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการเรียนรูในกระบวนทัศน
ใหมทางการศึกษาดวยการเรียนรูแบบสะเต็มใหกับครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมความริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 การอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

การอบรมการจัดทํา e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 “การจัดทํา e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน” ใหนักเรียนชั้น ม.4
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จํานวน 700 คน เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการสมัครเรียนในระบบ TCAS โดยมี
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร และ อาจารย ธวัชชัย สลางสิงห อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิทยากร
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
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โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน

โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน ประกอบดวย 6 กิจกรรมยอย ไดแก (1) โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย (2) โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (3) คายการยาง ม.อุบลฯ (4) ความรูพื้นฐาน
ทางโลก ดาราศาสตร และสังเกตดาวตางๆ บนทองฟา (5) ดาราศาสตรบนทองฟาในตอนกลางคืน และ (6)
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูดวยสื่อและของเลนครูประถมศึกษาปที่ 1 ผูเขารวมโครงการเปนครูและนักเรียน จาก
3 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ยโสธร และศรีสะเกษ ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปที่
1 – 3 รวมทั้งหมด 2,121 คน โดยกิจกรรมเปนการบรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากคณาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการสอบประเมินความรูของนักเรียนกอนและหลังการอบรม พบวาหลังการอบรม
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก ขอเสนอแนะหลังการจัดกิจกรรมคือควรมีการกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องเพื่อ
ขยายโอกาสแกนักเรียนและครูที่อยูในพื้นที่หางไกล ที่มีปญหาเรื่องสื่อการเรียนและความรูที่แตกตางจากโรงเรียน
ในเมืองอยางชัดเจน
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โครงการอาคารถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน

โครงการอาคารถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน ประกอบดวย 8 กิจกรรมยอย ไดแก
(1) อาคารถายทอด สาธิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน และกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานพลังงาน 7 ดานไดแก solar energy ดาน biodiesel ดาน biogas ดาน bioethanol อนุรักษพลังงานดาน
ไฟฟา อนุรักษพลังงานดานความรอน และอาคารอนุรักษพลังงาน ผูเขารวมโครงการเปนเปนครู นักเรียน
นักศึกษา ตัวแทนจากอบต. ผูใหญบาน และผูนําชุมชน จาก 3 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และศรีสะ
เกษ รวมทั้งโครงการเปนจํานวน ทั้งหมด 2,321 คน โดยกิจกรรมทั้งเปนการบรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติ โดย
วิท ยากรจากจากคณะวิ ท ยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริห ารศาสตร และคณะศิล ปประยุกตแ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผูชวยเปนบุคลากร และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท
การสอบประเมินความรูกอนและหลังการอบรม พบวาหลังการอบรมผูเขามีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก ในสวน
อาคารอาคารถายทอด สาธิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน อยูระหวางดําเนินการกอสรางตามสัญญาซึ่ง
จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2562
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การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (14th TChO)
วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพ
จัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหทัดเทียมนานาประเทศ ในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถดานสติปญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น

การแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Thailand Astronomy
Olympiad, 15th TOA)
วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพจัดการแขงขันดารา
ศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งดาราศาสตรเปนสาขาวิชาที่สําคัญยิ่งสาขาหนึ่ง ดังนั้นโครงการนี้จึงมี
วัตถุประสงคที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาใหเทียบเทาสากล โดยมุงเนนไปที่นักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษทางดานดาราศาสตร มาเขาคายเพื่อฝกฝนใหนักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะหที่ และแกไข
ปญหาอยางมีหลักการ
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สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 2561 ในโอกาสครบรอบ 150 ปวิทยาศาสตรไทย
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2561 มี
กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคฯ เขาแขงขันในระดับประเทศ และกิจกรรมทางวิชาการ
อื่นๆ เชน Science Show การแขงขันตอบปญหา การประกวดคลิปวีดีโอ การแขงขันเครื่องบินรอน จรวดขวดน้ํา
E-Sport (ROV) เปนตน

การอบรม KidBright "Train the Trainers"
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ศูนยประสานงาน “KidBright” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดจัดอบรม Kidbright ”Train the Trainers" ขึ้น เพื่อเตรียมวิทยากรสําหรับการอบรมครู
จากโรงเรียนมัธยมที่เขารวมโครงการ จํานวน 250 โรงเรียน จาก 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน โดยโรงเรียนที่เขารวม
โครงการไดรับมอบบอรด “KidBright” จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
และตองสงโครงงานเขารวมอยางนอยโรงเรียนละ 3 โครงงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียน
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การแขงขัน YCCK2018 รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
สนองนโยบายไทยแลนด 4.0 สูการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ศูนยประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การแขงขัน YCCK2018
รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภายใตโครงการโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียน Coding at School project ; powered by KidBright มีโครงงานเขารวมประกวดมีจํานวนทั้งสิ้น
295 โครงงาน โครงงานที่ผานการคัดเลือกและไดรวมทํา Workshop โครงงาน พรอมรับทุนการศึกษาโครงงานละ
1,000 บาท ซึ่งจะทําการคัดเลือก ใหเหลือ 8 โครงงาน เพื่อรับทุนการศึกษา 3,000 บาท

การตรวจประเมินแผลการดําเนินงาน โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ของศูนยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน
วิท ยาศาสตรใ นโรงเรี ยนโดยการกํ ากั บดู แ ลของมหาวิท ยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ของมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี-โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ไดมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน โดยไดเยี่ยมชม
ผลงานของนักเรียน และประชุมรวมกับผูบริหาร คณาจารย และนักเรียน เพื่อรวบรวมขอมูลและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนาโครงการ และตรวจเยี่ยมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร
เปาประสงค

อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่น
และประเทศชาติ
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และชุ ม ชน ร ว มอนุ รั ก ษ สื บ สาน ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง

กลยุทธ
1. สรางความเชื่อมโยงระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาเกิด
จิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ
2. สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุฯ ที่เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/กิจกรรม
นักศึกษา
2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
3. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา กิจกรรมตอป
4. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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4.1 การสนับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จํานวน 628,200 บาท โดยไดรับสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ
595,000 บาท และงบประมาณเงินรายไดคณะ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 33,200 บาท ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 งบประมาณทีส่ นับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)

1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ
1.1 กิจกรรมคายอนุรักษปาสําหรับเยาวชน (คาย คอย.)
65,000
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตรพื้นบานสําหรับยุวนักพฤกษศาสตรโรงเรียน
65,000
เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืช
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิน่ เพือ่ การอนุรกั ษขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบตางๆ
3.1 แอพพลิเคชันพรรณไมนารูในสวนสัตวอุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
100,000
4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพนั ธุกรรมพืชทองถิน่ ในจังหวัดอุบลราชธานี/โดยดําเนินการตาม
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
4.1 การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุกลวยไมเถางูเขียว (Vanilla aphylla Blume)
120,000
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา
4.2 สํารวจความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวในบึงหนองกระทา ระยะที่ 2
85,000
4.3 ความหลากหลายของยีสตในพื้นที่ อพสธ. สวนสัตวอุบลราชธานี
95,000
4.4 ความหลากหลายของเห็ดปาในพื้นที่ อพสธ สวนสัตวอุบลราชธานี
95,000
5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัด
5.1 บุญกฐิน
55,000
รวม
680,000
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4.2 กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการบุญกฐิน ปงบประมาณ 2561
วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับบุคลากรและนักศึกษา
จัดพิธีถวายผากฐินสามัคคี ณ วัดหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต ถวายพระพรชั ยมงคล แดส มเด็จ พระเจ า อยูหั วมหาวชิร าลงกรณบดิ น ทร
เทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคล แด
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ล รั ช กาลที่ 10 และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ธรรมศาลา คณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตรจะไดจัดพิธีเจริญพระ
พุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคลเปนประจําทุกเดือน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2561

52

53

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
การทํางานอยางมีความสุข
องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข
และไดรับความชื่นชมในภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ
1. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต
2. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใตนโยบายดิจิทัลไทยแลนด
3. บริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงิน
4. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรเพื่อสรางรายไดใหเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองดานงบประมาณ
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
6. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน สูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอื้อตอการ
เรียนรูและการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ
7. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสูสาธารณชนเพื่อเผยแพรผลงาน ชื่อเสียง และ
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดําเนินการ
3. รายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จาก
Base line ป 2559
4. จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) ตั้งแต 200 คะแนนขึ้นไป
5. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย
7. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
8. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
9. จํานวนผลงานของบุ คลากรและนั กศึ ก ษาที่ไดรับการเผยแพรสูสังคมภายนอกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใ ห
มหาวิทยาลัย
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5.1 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
คณะวิทยาศาสตร บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ขอ ตามองคประกอบหลักธรรมาภิบาล
โดยมีคณะกรรมการคณะตางๆเปนผูกํากับดูแล เชน คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการทุนเรียนดีวิยาศาสตร คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการโครงการ
ตางๆ เปนตน ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมตางๆไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประจําคณะ และ
รายงานผลตามรอบไตรมาสทั้งในดานงบประมาณ และผลการดําเนินงาน โปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล การบริหารงานภายในคณะดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติการ
ประจําป ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส และ
รายงานประจําปตอสภามหาวิทยาลัย
2. หลักประสิทธิภาพ
การดําเนินงานตางๆ ภายในคณะไดคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยมีระบบการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน ตามแผนและตัวบงชี้ตางๆ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของคณะ และกํากับใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป ในแง
ความซ้ําซอนของโครงการ การใชงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. หลักการตอบสนอง คณะคํานึงถึงการใหบริการในดานตางๆ ตามพันธกิจของคณะ โดยเปด
โอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และนําไปดําเนินการปรับปรุง
การดําเนินงานของคณะ เชน การสํารวจความตองการของผูมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ การใหผูใชบัณฑิตประเมิน
ความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การใหนักศึกษาประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการสอน การ
สรุปกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษา เปนตน และนําขอเสนอแนะตางๆ มาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการและ
พัฒนาสังคม ผานโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมอยางตอเนื่อง

4. หลักภาระรับผิดชอบ คณะไดรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเปนประจํา และคณบดีเปนผูรับประเด็นปญหา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การดําเนินงานมาปฏิบัติ และประเด็นปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้งภายในคณะ คณบดีจะมีสวนรวมในการ
พิจารณาหรือรวมรับผิดชอบกับผูใตบังคับบัญชาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง นอกจากนั้นยังมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบดานการเงิน เชน
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- คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน
- คณะกรรมการตรวจสอบงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อบริหารจัดการทางดานการเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินตอ
มหาวิทยาลัย
5. หลักความโปรงใส คณะเปดโอกาสใหบุคลากรไดสามารถตรวจสอบและสอบถามการ
บริหารงานได โดยคณะจัดประชุมคณบดีพบบุคลกรเปนประจํา ปละอยางนอย 2 ครั้งและกําหนดใหมีการจัดทํา
รายงานการเงินและงบประมาณและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน และเผยแพรรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการคณะ ทางเวบไซต
6. หลักการมีสวนรวม คณะเปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานของคณะ ทั้งการเปนคณะกรรมการ ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในดานการบริหารงานมีการ
ทํางานในลักษณะการแตงตั้งคณะทํางาน เชน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทําใหบุคลากรไดเรียนรูงานและมีความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะ
กิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อรวมรับ
ฟงนโยบายของคณะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรใหพรอม
รับมือกับสถานการณปจจุบันและอนาคต

7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในการดําเนินงานใหแกบุคลากร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานโดย
มอบหมายอํานาจหนาที่ตามความเหมาะสม
8. หลักนิติธรรม ผูบริหารใชอํานาจตามกฎระเบียบขอบังคับ และกํากับการดําเนินงานตาม
กฎระเบียบ เชน การเบิกจายตามระเบียบการเงินและงบประมาณ การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9. หลักความเสมอภาค คณะบริหารงานดวยความเสมอภาคตามหนาที่และความรับผิดชอบไม
เลือกปฏิบัติ เชน การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของแตละหลักสูตร การจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ การจัดสรรครุภัณฑตามความจําเปนของแตละภาควิชา เปนตน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ คณะไดดําเนินการมุงเนนฉันทามติ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ที่ประชุมระดับภาควิชา รวมทั้งคณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนตน
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5.2 การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
คณะวิทยาศาสตรจัดทําแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยการมีสวนรวมของผูแทนจากภาควิชา
และผูแทนอาจารย จากนั้นเสนอตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยง และมอบ
สวนงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําป 2561
(รายละเอียดดังตารางที่ 29-30 สวนที่ 3) ประเด็นความเสี่ยงดานหลักคือการผลิตบัณฑิต ซึ่งจํานวนนักศึกษา
รั บ เข า ไม เ ป น ไปตามแผน เนื่ อ งจากการแข ง ขั น กั น สู ง และจํ า นวนประชากรวั ย เรี ย นลดลง รวมทั้ ง ระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหมีชองทางการเรียนรูหลากหลาย ซึ่งคณะไดจัดการความเสี่ยงโดยประชาสัมพันธเชิง
รุกใหมากขึ้น ทําใหมียอดผูสมัครในแตละหลักสูตรเพิ่มขึ้น ทําใหยอดรับนักศึกษาเกินแผนรับรอยละ 105 ในป
การศึกษา 2561 นอกจากนั้นคณะยังไดจัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายไดเพิ่ม เชน การอบรมครู
หองเรียนพิเศษ และการใหบริการของหนวยบริการวิชาการตางๆ เปนตน และจัดทํามาตรการและรณรงคเพื่อ
การประหยัดทรัพยากร เชน กําหนดเวลาในการเปดเครื่องปรับอากาศ การใชระบบประชุมและสงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และการกําหนดมาตรการใชอาคารนอกเวลาราชการ เปนตน

การควบคุมภายในสําหรับประเด็นความเสี่ยงที่ยังมีอยูคือจํานวนนักศึกษาตกออก ซึ่งคณะสามารถลด
การตกออกไดรอยละ 6.6 เทียบกับปที่ผานมา โดยการปรับเกณฑการโอนยายสาขา จัดกิจกรรมลดอัตราการ
ตกออก เชน กิจกรรมติว ระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จัดทําคลังขอสอบ จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษาใหม ฯลฯ และประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมสวนกลางเพื่อไมใหกระทบ
ตอการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมสรางทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ ในดานการ
วิจัยคณะไดสรางระบบติดตามและเผยแพรขอมูลใหแกบุคลากร เพื่อสรางความเขาใจและทันตอระยะเวลาการ
ขอทุน รวมทั้งสงเสริมการสรางกลุมวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการดานวิจัยของประเทศ และหนวยงานตางๆ
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางจัดทําขอเสนอตามแนวนโยบายของแหลงทุนวิจัย เพื่อใหไดขอเสนอ
ตรงตามมาตรฐานและหลักเกณฑของแหลงทุนวิจัย และสรางแรงจูงใจแกนักวิจัยรุนใหม ทําใหในปนี้คณะมี
โครงการที่มีความรวมมือกับภาคเอกชนคือ PTT GLOBAL CHEMICAL (PUBLIC) COMPANY LIMITED
จํานวน 1 โครงการ และมีนักวิจัยรุนใหมเพิ่มขึ้น รวมทั้งงบประมาณวิจัยที่ไดรับสนับสนุนเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา
ในดานบริการวิชาการซึ่งยังมีรายไดนอย
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ในป นี้ ค ณะจึ ง ได จั ด อบรมห อ งเรี ย นพิ เ ศษเพิ่ ม มากขึ้ น และรั บ เป น ศู น ย อ บรมต า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น เช น
KidBright ทําใหรายไดเพิ่มขึ้น สวนดานทรัพยากร อาคารสถานที่ คณะไดปรับปรุงอาคารและหองปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการ

5.3 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดเปดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 20 หลักสูตร โดยแยก
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้ทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร สรุปผลคะแนนประกันคุณภาพหลักสูตร ดังตารางที่ 11

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2560 จัดขึ้นในระหวาง
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ หองประชุม Sc 113 โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการดังนี้
1. รศ.ดร.สุภร กตเวทิน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
2. ดร.จุฑามาศ หงสทอง รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ผศ.ดร.วีรเวทย อุท โธ หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตรศาสตร มหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี
5. อาจารยภูษณิศา มีนาเขตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. นายรั ฐ พล แม น ธนู นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผน สํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขานุการ
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ตารางที่ 11 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560
ลําดับ

หลักสูตร

ผลประเมินระดับ
หลักสูตร

ปริญญาตรี
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
ปริญญาโท
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
ขอมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560
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3.27
3.62
2.58
3.03
2.92
3.29
3.09
3.19
2.51
3.09
2.50
3.59
3.22
3.50
3.50
3.44
2.42
3.54
3.33
3.36
3.15

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 และขอเสนอแนะ
ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2560
องคประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย

I
3.81
5.00
-

คะแนนการประเมิน
P
O
4.00
3.15
5.00
5.00
3.00
-

-

3.00

4.10
ระดับดี

4.50
4.00
ระดับดี

-

ผลการประเมิน
รวม
3.76
5.00
3.00
3.00

4.50
4.07 4.04
ระดับดี ระดับดี

ดี
ดีมาก
พอใช
พอใช
ดี
ดี

ขอเสนอแนะภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2560
1. ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และมีแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับความทาทายเชิงกลยุทธ
และวิสัยทัศนที่กําหนดไว
2. ควรมีวิธีการสื่อสารสถานการณของคณะอยางสุนทรียะ พรอมทั้งชี้แนะแนวทางการรับมือกับปญหาและ
อุปสรรค เพื่อใหบุคลากรรับรู และมีสวนรวมในการเตรียมพรอมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
3. ควรมีการทบทวน และประเมินผลการติดตามผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและ
สายสนับสนุน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงใหสามารถพัฒนา หรือเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลากรอยางเปนรูปธรรม
4. คณะควรใชเทคโนโลยีในการกากับติดตามในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจ เพื่อใหไดมาซึ่งการ
รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ใหเกิดสารสนเทศที่สามารถนาไปสูการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลใหสามารถใชรวมกันทั้งคณะ
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5.4 การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค เพือ่ คุณภาพชีวิตทีด่ ีของนักศึกษาและบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจเพื่อใชภายในคณะ ไดแก ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา และระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
การปรับปรุงทางกายภาพ คณะไดดําเนินการปรับปรุงหองประชุม SC 138 SC112 และ SC114
ปรับปรุงหองเรียน SC312 และปรับปรุงหองเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 3 เปนหองสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุงหองเรียน Smart Classroom หองเรียนโครงการ วมว.
หองปฏิบัติการเคมี และชีววิทยา เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปลอดภัย และเพียพอสําหรับการ
ใหบริการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาอื่นที่มาใชบริการ รวมทั้งบุคลากรของคณะดวย

5.5 การสงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
โครงการผาปาขยะรีไซเคิล
คณะวิ ท ยาศาสตร มี โ ครงการผ า ป า ขยะรี ไ ซเคิ ล โดยหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม ภาควิ ช า
วิทยาศาสตรชีวภาพ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาไดรูจักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและสามารถ
นําขยะมาบริจาคใหกับโครงการผาปาขยะรีไซเคิล เพื่อจะไดนําขยะที่ไดรับบริจาคมาขายและรายไดที่นําขยะไป
ขายจะนําไปสมทบทุนบริจาคใหวัดหรือโรงเรียนตอไป และนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
จัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตราย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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โครงการคัดแยกขยะ
คณะวิทยาศาสตร สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยจัดโครงการคัดแยกขยะ เพ่ือ
สงเสริมใหบคุ ลากรและนักศึกษาไดรูจักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ทําใหสามารถนําขยะไปรีไซเคิลไดงาย ทัง้ น้ี
คณะไดจดั วางถังขยะสําหรับการขัดแยก แบงเปน 3 ประเภทไดแก สีแดง สําหรับรองรับขยะที่มีอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง
ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ สีเหลือง สําหรับรองรับขยะท ีสามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว
กระดาษ พลาสติก โลหะ และสีนํา้ เงิน สําหรับรองรับขยะยอยสลายไมได ไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล
เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมีส่ าํ เร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลยที่เปอนอาหาร นอกจากนัน้ ยังไดนํา
นั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที่ ป ฏิ บัติ ง านจิ ต อาสาคั ด แยกขยะ และบําเพ็ญประโยชนในงานปฏิบัติธรรม เพื่อรวมถวาย
เปนอาจริยบูชาแดพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ระหว า งวั น ที่ 12 – 17 มกราคม 2561 ที่วัดหนองปาพง
ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการประหยัดทรัพยากรและใชวัสดุทเี่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
บุค ลากรคณะวิ ทยาศาสตร ได รวมกันทําน้ํายาซักลาง น้ํายาทําความสะอาด โดยผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม สําหรับใชในคณะ ไดแก น้ํายาลางจาน น้ํายาฆาเชื้อ (แอลกอฮอล 70%)
น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางสุขภัณฑ สบูเหลวลางมือ น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาซักผา และปุยชีวภาพ (EM)
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตร
เปาประสงค

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
สามารถขั บ เคลื่ อนมหาวิ ท ยาลัยใหบ รรลุวิสัยทัศ นไดอยา งมีป ระสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลัง
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม
4. สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่มสี รรถนะเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรบั รางวัลหรือการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
3. รอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. รอยละของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร
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6.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม โครงการตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพในดาน
ตางๆ ในปงบประมาณ 2561 มีบุคลากรเขารวมการอบรม/โครงการพัฒนาตนเองที่จัดโดยหนวยงานภายนอก
จํานวน 88 คน ซึ่งจากขอมูลพบวาบุคลากรสวนใหญเขารวมงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติมากถึง
48 คน นอกจากนั้นเปนการเขารวมอบรมดานการเรียนการสอน 8 คน และเขารวมการแขงขันกีฬา 10 คน
รายละเอี ย ดกิ จ กรรม/โครงการที่ บุ ค ลลากรเข า ร ว ม (รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 31 ส ว นที่ 3) อย า งไรก็ ต าม
นอกเหนือจากการเขารวมอบรม สัมมนาที่จัดโดยหนวยงานภายนอกแลว บุคลากรคณะวิทยาศาสตรก็ไดเขารวม
การอบรม สัมมนาที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งดานการเรียนการสอน หลักสูตร การวิจัย และ
การบริหารงาน
6.2 บุคลากรที่ไดรับรางวัลประจําป 2561
ในป 2561 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลประจําป 2561 ดังนี้
รศ.ดร.ศิรพิ ร จึงสุทธิวงษ
1. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากที่สุดดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติดีเดน.
ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง
1. ผลงานนวัตกรรม กรรมวิธีการผลิตไสหมอนขิด จากยางพารา
2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดีเดน
ชื่อสิ่งประดิษฐ กรรมวิธีการผลิตไสหมอนขิดจากยางพารา
ดร.กติกา สระมณีอินทร
รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติดานคนพิการ
ครั้งที่ 9 ประจําป 2560 วิทยาลัยราชสุดา 26 กรกฎาคม 2560

ผศ.ดร.ปุริม จารุจํารัส
รางวัลชมเชย ประเภท นวัตกรรมเชิงพาณิชย ผลงานชุดทดสอบแมกนีเซียม
ภาคสนามในน้าํ ยางพารา .oการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2561 (NESP2018 innovation award)
โดยอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 มิถุนายน 2561
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ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร
รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน

ดร.ศันศนีย ศรีจันทร
รางวัลชมเชย กลาใหมใฝรสู รางสรรคชุมชน ครั้งที่ 12
เงินรางวัลรวม 110,000 บาท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
มหาชน
ผศ.นิภาพร คําหลอม
รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา ระดับดีเยี่ยม
การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชติ และ ผศ.ดร.อรัญญา พิมพมงคล
รางวัลการนําเสนอประเภทโปสเตอร
ระดับชมเชย ในงานประชุมอนุกรมวิธาน
และซิสเทมาติคสแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศ.ดร.พงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
โลประกาศเกียรติคุณ อาจารยผูสอนดีเดน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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6.3 การพัฒนาทักษะของผูบ ริหาร
ผูบ ริ ห ารของคณะวิท ยาศาสตร ได เข า ร ว มกิจ กรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒนาทั ก ษะและสร า ง
ความรูความเขาใจในการบริหารงานในยุคปจจุบัน โดยการเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้น รวม
ทั้งหมด 11 ครั้ง (รายละเอียดดังตารางที่ 32 สวนที่ 3)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU
Transformation Conference)"

โครงการอบรมแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
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การอบรมเพื่อเสริมสรางและปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติ UBU active learning 21 “นวัตกรรมพลิกโฉมอุดมศึกษา” เพื่อเตรียมความพรอม
ของบุคลากรในการจัดการเรียนรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนในปจจุบัน
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

เปาประสงค

มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่ม
ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิทัลอยางรูเทาทัน

กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม
4. สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย
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7.1 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตรมีการจัดครุภัณฑเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร โดยจํานวนทั้งสิ้น 21 รายการ เปนเงิน 666,659 บาท
ตารางที่ 14 รายการจัดซื้อครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ

คอมพิวเตอรตั้งโตะ
คอมพิวเตอรชนิดพกพา
คอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง (เฉพาะทาง)
Tablet Android
ชุดอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานดาน
กราฟกและงานพัฒนาโมเดลสามมิติ
HTC Vive
ชุดอุปกรณสําหรับพัฒนา IoT
อุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย
เครื่องพิมพสี
เครื่องสแกนเอกสาร แบบที่ 1
เครื่องสแกนเอกสาร แบบที่ 2
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)
จอภาพ LED (Monitor) 23 นิ้ว
เครื่องพิมพ HP Laserjet
ระบบปด-เปดประตูดวยลายนิ้วมือ RFID KeyPad
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หนวย
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

จํานวน
6
1
1
2
1

เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ระบบ

1
1
3
1
1
6
10
3
1
1

งบประมาณ
116,940
19,490
49,000
14,900
29,160
30,599
18,000
38,700
12,000
32,900
107,400
159,900
14,770
7,900
15,000
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3.1 ดานการผลิตบัณฑิต
ตารางที่ 15 แผนการรับและผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2561
ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
เคมี
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ฟสิกส
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
คณิตศาสตร
รวม
รอยละ

แผนการรับ
(คน)
60
50
40
40
80
35
50
80
80
40
40
645
100

รอบที่ 1
30
16
28
18
23
17
6
23
9
0
19
189
29.30

ผลการรับ
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวม
22
19
3
74
14
17
5
52
49
0
3
80
28
24
2
72
54
35
4
116
21
4
3
45
20
5
5
36
41
19
6
89
38
3
1
51
40
0
0
40
28
13
1
61
355
139
33
716
55.04
21.55
5.12 111.01

ตารางที่ 16 จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2561 เทียบกับปการศึกษา 2560
สาขาวิชา

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

ป 2560

ป 2561

52
49
36
61
66
26
19
14
36
24
30
34

74
72
52
80
116
45
36
89
51
40
61

3
11
8
9
4
15

1
10
1
4
6
8

10
2
5
514

3
2
751
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รอยละ
123.33
104.00
200.00
180.00
145.00
128.57
72.00
111.25
63.75
100.00
152.50
111.01

ตารางที่ 17 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดปการศึกษา 2561 เทียบกับปการศึกษา 2560
สาขาวิชา

ปริญญาตรี
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
เคมี
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ฟสิกส
ฟสิกสอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
คณิตศาสตร
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรชีวภาพ
เคมี
ฟสิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี
ฟสิกส
วิทยาศาสตรศึกษา
รวม
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ป 2560

ป 2561

219
28
96
210
168
245
52
96
26
132
192
36
128

228
80
68
235
190
279
29
102
26
190
144
76
155

3
13
13
20
18
63

4
22
12
19
13
65

3
18
11
13
1,833

3
20
11
13
2,056

ตารางที่ 18 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2560 เทียบกับปการศึกษา 2559
สาขาวิชา

ปริญญาตรี
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
เคมี
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ฟสิกส
ฟสิกสอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
คณิตศาสตร
ปริญญาโท
เคมี
ฟสิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี
ฟสิกส
วิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ป 2560

ป 2561

57
1
25
53
30
64
16
34
26
56

65
1
27
62
48
72
22
27
27
76

13
2
9
4
33

6
6
5
18
21

2
3
430

2
2
519
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ตารางที่ 19 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําปการศึกษา 2560
ลําดับ
ชื่อผูรับรางวัล
1 นางสาวอาริญา ศาลาสุข

ชื่อรางวัล
ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ เรื่อง แอพพลิเคชันทดสอบเปอรเซ็นต
การงอกของเมล็ดพันธุพริกดวยการประมวลผลภาพดิจิทัล
แบบทดสอบเสมือนในหองเรียนดาราศาสตรดวยเทคโนโลยีวี
อาร ไดรับทุนรอบสอง เงินรางวัล 9,000 บาท
แบบทดสอบเสมือนในหองเรียนดาราศาสตรดวยเทคโนโลยีวี
อาร ไดรับทุนรอบสอง เงินรางวัล 9,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Hook

2

นายศุภชัย สรรพวุธ

3
4

นายนพพล นครพันธ และ
นางสาวศศิวิมล ทองบอ
นายชญานันท จันทรภิรมย

5

นายอนาวิน พุมทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันเทคนิคปฏิบัติงาน
ดานจุลชีววิทยา

6

นางสาวดวงกมล พรมแสง

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน

7

นางสาวอุมาพร เสนคราม

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Poster Presentation
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน

8

นางสาวเจนจิรา วันทา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Poster Presentation
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน

9
10

นายพีรพล พิมพสมาน และ
นางสาวชฎาภรณ ปสสาสิงห
นายพล เข็มสุข

11

นางสาวพัชราวรรณ ลาภสาร และ

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบโปสเตอรสาขาคณิตศาสตร ประเภทรางวัลดี
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบโปสเตอรสาขาฟสิกส ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

หนวยงานที่ไดรับรางวัล
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)
การแขงขันกีฬาจุลชีววิทยาสัมพันธ
แหงประเทศไทย (โคโลนีเกมส) ครั้งที่ 14
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
การแขงขันกีฬาจุลชีววิทยาสัมพันธ
แหงประเทศไทย (โคโลนีเกมส) ครั้งที่ 14
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค

วัน/เดือน/ป
9 กุมภาพันธ 2561
9 กุมภาพันธ 2561
9 กุมภาพันธ 2561
22 – 24 ธันวาคม 2560
22 – 24 ธันวาคม 2560
8 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
22 กุมภาพันธ 2561
22 กุมภาพันธ 2561
22 กุมภาพันธ 2561
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ชื่อผูรับรางวัล
นางสาววราพร เข็มเอี่ยม
นายรักชาติ จอมขวัญ และ
นางสาวขนิษฐดา ฮาบสุวรรณ

ชื่อรางวัล
รูปแบบโปสเตอรสาขาฟสิกส ประเภทรางวัลดี
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษารูปแบบโปสเตอร
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประเภทรางวัลดี

หนวยงานที่ไดรับรางวัล
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)

13

นายรัฐพล สมสุระ

15

นางสาวสุภาวดี สุพรรณ และ
นายรัฐพล สมสุระ
นางสาวดารารัตน วรสุทธิ์

16

นางสาวรสสุคนธ คําสุข

17

นางสาวธนยา คูนีรัตน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)

22 กุมภาพันธ 2561

14

18

นางสาวรัชฎาภรณ เวชกามา

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)

22 กุมภาพันธ 2561

19

นายปติ ทองศรี
นางสาวสุคนธ โคตรธรรม

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)

22 กุมภาพันธ 2561

20

21

นายฐิติพงศ พันทุม และ
นางสาวนัสดาภรณ แซลิ่ว
นางสาวภาพตะวัน ทองดี และ
นางสาวบงกชวรรณ พาคําวงค

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบโปสเตอรสาขาชีววิทยา ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษารูปแบบโปสเตอร
สาขาชีววิทยา ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษ
ารูปแบบโปสเตอรสาขาจุลชีววิทยา ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษารูปแบบโปสเตอร
สาขาจุลชีววิทยา ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบโปสเตอรสาขาเคมีและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยางและพอลิเมอร ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบโปสเตอรสาขาเคมีและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยางและพอลิเมอร ประเภทรางวัลดี
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบปากเปลาสาขาคณิตศาสตร ประเภทรางวัลดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบปากเปลาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประเภทรางวัลดี
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบปากเปลาสาขาจุลชีววิทยา ประเภทรางวัลดี
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
รูปแบบปากเปลาสาขาเคมีและวิทยาศาสตรและ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (NESTC 2018)

22 กุมภาพันธ 2561

12

22

วัน/เดือน/ป
22 กุมภาพันธ 2561

22 กุมภาพันธ 2561
22 กุมภาพันธ 2561
22 กุมภาพันธ 2561
22 กุมภาพันธ 2561

22 กุมภาพันธ 2561

22 กุมภาพันธ 2561
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ชื่อผูรับรางวัล

23

นายธนพัฒน แววศรี

24

นางสาวกาญจนา บําเพ็ญ และ
นายอาณุวรรณ กาลจักร
นางสาวจุฬารัตน ผลทวี

25

ชื่อรางวัล
เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร ประเภทรางวัลดีเดน
ผลงานโครงการ Be young Beyond Startup Bootcamp
ชื่อผลิตภัณฑ Smart Metering IOT (มิเตอรน้ําอัจฉริยะ)
ไดเขารวมโครงการ ณ ประเทศไตหวัน
รางวัลสนับสนุนตอยอดโครงการ Startup Thailand League
เงินรางวัล 25,000 บาท
รางวัลชมเชย กลาใหมใฝรูสรางสรรคชุมชน ครั้งที่ 12
(เงินรางวัลรวม 110,000 บาท)

หนวยงานที่ไดรับรางวัล

วัน/เดือน/ป

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)

14-22 กรกฎาคม 2561

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21-22 เมษายน 2561

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน

18 พฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 20 ทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ ประจําปงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเฟองฟา ลัดดา และ
นางสาวรมิตา รื่นเจริญ
นางสาวกิตติยา บินทะสี
นายวิทยา วงษาลี
นายอัครพงศ ประกอบกิจ
นางสาวมุกรินทร สีเมฆ
นางสาวขนิษฐา คําภริยา
นางสาวพัชรินทร บัวลอย
นางสาวบุษยา วอนสมตี
นางสาวแพรวรินทร กันยาสาย
นางสาวศศิวิมล อัครบุตร
นางสาวสุณาทิพย เบญมาตย
นางสาวปริยชาติ คุณสวาง
นายชลากรณ ครองยุทธ
นางสาวเสาวลักษณ กุงมะเริง

สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เคมี
เคมี
เคมี
ชีววิทยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จุลชีววิทยา
เคมี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
เคมี

ชื่อทุนการศึกษา
โครงการ Work Study for Work load station at slurry
preparation 3 & PGM บริษัท แคททาเลอร (ประเทศไทย) จํากัด
เครือเจริญโภคภัณฑ
เครือเจริญโภคภัณฑ
เครือเจริญโภคภัณฑ
เทสโก โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
แอล.เอส.เอฟ
แอล.เอส.เอฟ รุนที่ 24
กรุงไทยการไฟฟา
กรุงไทยการไฟฟา
ทุนพระราชทานการศึกษาตอเนื่อง
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยบริดจสโตน
บริษัท ไทยบริดจสโตน
บริษัท ไทยบริดจสโตน

ประเภท
รายป

จํานวนเงิน
13,500

ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง

30,000
30,000
30,000
15,000
8,000/ภาคเรียน
6,000/ภาคเรียน
40,000
40,000
8,000
10,000
30,000
30,000
30,000
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกาญจนา บําเพ็ญ
นางสาวอนัตตา มิ่งขวัญ
นายสุกฤษฎิ์ ชุมภูจันทร
นายปฏิภาณ แดนทอง
นางสาวชลธิญา ทวีโคตร
นางสาวอรอนงค ลามาตย
นางสาวอรอนงค ประสาน
นายวินัย บุตรศาสตร
นายปยะ ละเริงรัมย
นางสาวนันทิตา ครบสุวรรณ
นายสุวรรณ บุญสนิท
นายนิวัฒน เลิศสุวรรณพงศ
นางสาวจุามจุรี ผองอําพล
นางสาวสุรญา มุสิกา
นางสาววิภาวดี สุขดี
นางสาวศศิธร บุญนูน
นางสาวณัฏฐกันย เรืองเนตร
นางสาวณัฐมล ศิริมงคล
นางสาววิชุรี รักกตัญู
นางสาวประกายมาศ บุญยะราช
นางสาวประนัดดา มั่นยืน
นางสาวนฤมล โมคภา
นายปองพล จันทรพวง
นางสาวปทุมพร สมพงษ
นางสาวเมษา พรมบุดดี
นายตะวัน ไชยระ
นายพุฒิสรรค สุริยนต

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
จุลชีววิทยา
คณิตศาสตร
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
เคมี
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟสิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีววิทยา

ชื่อทุนการศึกษา

บริษัท ไทยบริดจสโตน
ม.ร.ว.โอภาศ กาญจนะวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มูลนิธิจุมภฏพันธุทิพย
มูลนิธิจุมภฏพันธุทิพย
มูลนิธิจุมภฏพันธุทิพย
มูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล
มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง

ประเภท
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง

จํานวนเงิน
30,000
8,000/ภาคเรียน
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
20,000
20,000
20,000
12,000
12,000
12,000
15,000
30,000
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ชื่อ-นามสกุล
นายวุฒิพงศ หนูเรือง
นายยุทธพงศ แสวงวงค
นายธนดล จิตวัฒนศิริกุล
นางสาวศศิธร สัตรูพาย
นางสาวกัญญาภัค โพธิ์ไทรย
นางสาวสุนิสา สมสิทธิ์
นางสาวปานตะวัน อักษร
นางสาวนันทิตา ศรีระพันธ

สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณิตศาสตร
เคมี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชีววิทยา
คณิตศาสตร
ชีววิทยา
เคมี

ชื่อทุนการศึกษา
มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
มูลนิธินิวัตไกรฤกษ
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ
วิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม
วิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม
วิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม
หอการคาอเมริกันในประเทศไทย

ประเภท
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง

จํานวนเงิน
30,000
20,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
30,000

3.2 ดานการวิจัย
ตารางที่ 21 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2561
ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

1

ศักยภาพของแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยแมลงภูเปนสารตัวเติมชีวภาพในยาง
คอมโพสิต
ระบบจัดการคลังขอสอบอัจฉริยะ
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรดจากใบชุมเห็ดใน
ประเทศไทย
การศึกษาการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและตัวบงชี้ทางชีวภาพในการเลี้ยง
ปลาพื้นบานรวมกับระบบเกษตรปลอดภัย
การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอรชนิดใหมที่มีความจําเพาะเจาะจงและสภาพไวสูง
สําหรับตรวจวัดครีเอตินีนโดยใชโพลิเมอรที่มีรอยพิมพของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบลง
บนวัสดุขนาดนาโนดัดแปรขั้วไฟฟากราไฟตแบบสกรีนปริ้นท
การพัฒนาไบโอเซนเซอรทางไฟฟาเคมีดวยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหนาขั้วไฟฟาพิมพ
สกรีนคารบอนสําหรับตรวจวัดสารบงชี้มะเร็ง
การตรวจหาพลาสมิดที่มียีนดื้อแคดเมียมจากแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร
สารไทโอเอรีนชนิดใหมสําหรับทรานซิสเตอรชนิดสารอินทรีย

2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหัวหนาขอเสนอ
การวิจัย

ขอเสนอการวิจัย
ใหม ตอเนื่อง

ระยะเวลา
ทําการวิจัย (ป)

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร

สราวุธ ประเสริฐศรี

√

1

272,800

ชยาพร แกนสาร

√

1

287,000

สมจินตนา ทวีพานิชย

√

1

299,700

ทัศนีย เจียรพสุอนันต

√

1

500,000

มะลิวรรณ อมตธงไชย

√

1

300,000

อัญชลี สําเภา

√

1

300,000

ปาริชาติ พุมขจร
รักเกียรติ จิตคติ

√
√

1
1

286,000
290,400
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ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

9

การสังเคราะหจีโอพอลิเมอรดินขาวธรรมชาติและการศึกษาการดูดซับสียอม
อุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร
สารกลุมเบนซิมิดาโซลและอนุพันธเพื่อใชเปนสารที่มีฤทธิ์ตานเชื้อราที่กอโรคในพืช
การคนหาและออกเเบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะหผนังเซลลที่มีความจําเพาะสูง
ตอโปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งเชื้อวัณโรคดื้อยาบนพื้นฐานการ
จําลองแบบโมเลกุลและการออกแบบยาโดยวิธีการคํานวณ
การเตรียมและพิสูจนเอกลักษณฟลมไฮโดรเจลที่เตรียมจากแปงขาวโพดและพอลิอะครี
ลิคสําหรับประยุกตใชดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย

10
11
12

ชื่อหัวหนาขอเสนอ
การวิจัย

ขอเสนอการวิจัย
ใหม ตอเนื่อง

ระยะเวลา
ทําการวิจัย (ป)

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร

สายสมร ลําลอง

√

1

289,300

กิตติยา วงษขันธ

√

1

290,400

พรพรรณ พึ่งโพธิ์

√

1

288,200

สายันต แสงสุวรรณ

√

1

268,600
รวม

3,672,400

ตารางที่ 22 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตโครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ประจําป 2561
ที่

ชื่อขอเสนอการวิจัย

1

ระบบใหบริการจัดผังกิจกรรมบนแพลตฟอรมคลาวดเพื่อรองรับผูสูงอายุที่ใชอุปกรณ
มือถือในสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ
ตรวจสอบลักษณะเฟสอนาเทสและรูไทลของโครงสรางระดับนาโนไทเทเนียมไดออก
ไซตที่อุณหภูมิในการอบแตกตางกัน
การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม M. tuberculosis DNA gyrase เพื่อเปนสารตานวัณ
โรคที่ดื้อยาฟลูออโรควิโนโลน
การศึกษากลไกปฏิกิริยาไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชันของไทโอฟนบนตัวเรงปฏิกิริยาโลหะ
ซัลไฟดดวยระเบียบวิธีเด็นซิตี้ฟงกชันแนล
การประดิษฐเซ็นเซอรชนิดใหมในระบบของไหลจุลภาคจากกระดาษที่จําเพาะเจาะจง
และสภาพไวสูงสําหรับตรวจวัดเซโรโทนินโดยใชพอลิเมอรที่มีรอยพิมพของโมเลกุลเซ
โรโทนินเคลือบลงบนขั้วไฟฟากราไฟตแบบสกรีนปริ้นท

2
3
4
5

ชื่อหัวหนาขอเสนอ
การวิจัย
วาสนา เหงาเกษ
สุทธินาถ หนูทองแกว
พรพรรณ พึ่งโพธิ์
ศิริพร จึงสุทธิวงษ
มะลิวรรณ อมตธงไชย

ขอเสนอการวิจัย ระยะเวลาทําการ
วิจัย (ป)
ใหม ตอเนื่อง
√
8 เดือน (5 ก.พ. 6130 ก.ย. 61)
√
7 เดือน (20 มี.ค.
61- 30 ก.ย. 61)
√
7 เดือน (20 มี.ค.
61- 30 ก.ย. 61)
√
7 เดือน (15 มี.ค.
61- 30 ก.ย. 61)
√
7 เดือน (15 มี.ค.
61- 30 ก.ย. 61)

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
120,000

รวม

930,000

105,000
105,000
300,000
300,000
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ตารางที่ 23 โครงการวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2561
ลําดับ

ชื่อขอเสนอการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

สาขาวิชา/หนวยงาน
เทียบเทา

ประเภททุน

งบประมาณ
ทั้งหมด

1

การพัฒนาแบบจําลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช กระบวนการ
วิเคราะหตามลําดับชั้น
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทียบโอนหนวยกิตของ
รายวิชาระดับมหาวิทยาลัยดวยวิธีวัดความคลายคลึงของขอความบนฐาน
เวกเตอร
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
ใช Active Learning
การพัฒนาหัวขอบริการวิชาการดานการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร
ใหสอดคลองกับของตองการของโรงเรียน
การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถาย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพื่อสรางแบบจําลองในการหางานที่
เหมาะสมสําหรับสังคมสูงวัย
การสรางภาพสามมิติของสนามเวกเตอรโดยใชวิธีทางควอเทอรเนียน
ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรดอกทุเรียน
รวม

สุภาวดี หิรัญพงศสิน

วิทยาการ
คอมพิวเตอร

วิจัยสถาบัน

20,000

9,000

ณัฏฐ ดิษเจริญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิจัยสถาบัน

20,000

9,000

นิภาพร คําหลอม

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ชีววิทยา

วิจัยสถาบัน

20,000

9,000

วิจัยสถาบัน

20,000

9,000

นักวิจัยหนาใหม
นักวิจัยหนาใหม

60,000
60,000

30,000
30,000

นักวิจัยหนาใหม
นักวิจัยหนาใหม

60,000
59,400

30,000
29,700
155,700

2
3
4
5
6
7
8

สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา
ไพชยนต คงไชย
วิชิต สมบัติ
พัชรี วงษาสนธิ์
ปรัชญา วันชัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
ชีววิทยา

ที่ไดรับจัดสรร
ในปงบ 2561
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ตารางที่ 24 โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานจากภายนอก ปงบประมาณ 2561
ลําดับ

1

ชื่อขอเสนอการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

สาขาวิชา/
หนวยงาน
เทียบเทา

ประเภททุน

งบประมาณ
ทั้งหมด

การพัฒนาชุดการทดลองเคมียอสวนแบบตนทุนต่ํารวมกับกิจกรรม ศักดิ์ศรี สุภาษร
การเรียนรูแบบสืบเสาะเพื่อสนับสนุนความเขาใจมโนมติ
วิทยาศาสตรและปรับเปลี่ยนมโนมติระดับโมเลกุลของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นวัตกรรมการคนหายาตานวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง โดยวิธีการ พรพรรณ พึ่งโพธิ์
ออกแบบโมเลกุลดวยการคํานวณ
การเตรียมโพลิเมอรที่มีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาคนาโน มะลิววรณ อมตธงไชย
ชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหดวยเทคนิคทางไฟฟาเคมีในอาหาร
ผลกระทบตอสุขภาพทางเดินหายใจในระยะยาวของชางทําอิฐ
กติกา สระมณีอินทร
มอญ ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รุจิรา สีลารัตน
การสงเสริมภาวะในการทํางานของกลุมทอผากาบบัว จังหวัด
กติกา สระมณีอินทร
อุบลราชธานี
กมลรัตน นุตไพโรจน
การสกัดอินนูลินที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกนตะวันเพื่อใชใน
รักเกียรติ จิตคติ
อุตสาหกรรมอาหาร

เคมี

ทุนพัฒนานักวิจัย
(ทุนรวม สกว. ม.อบ.)

1,500,000

เคมี

1,500,000

7

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑหมอนขิ
ดยางพารา

ชัยวุฒิ วัดจัง

เคมี

8

การคนหาสารตานวัณโรคตัวใหมที่มีความจําเพาะสูงในการออก
ฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา
การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลรวมกับอากาศยานไร
คนขับเพื่อการเกษตร

พรพรรณ พึ่งโพธิ์

เคมี

สมปอง เวฬุวนาธร

คณิตศาสตรฯ

ทุนพัฒนานักวิจัย
(ทุนรวม สกว. ม.อบ.)
ทุนพัฒนานักวิจัย
(ทุนรวม สกว. ม.อบ.)
สกว. (โครงการ ABC)
รวมกับ ม.อบ.
สกว. (โครงการ ABC)
รวมกับ ม.อบ.
โครงการ Innovation
Hubs กลุมเรื่องเกษตร
และอาหาร
โครงการ Innovation
Hubs กลุมเรื่องเกษตร
และอาหาร
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
โครงการวิจัยและพัฒนา
ภาครัฐรวมเอกชนในเชิง
พาณิชย เครือขาย

2
3
4
5
6

9

เคมี
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เคมี

1,500,000
20,000
20,000
750,000
600,000

ที่ไดรับ
ระยะเวลา
จัดสรร
ในปงบ
2561
500,000 3 ป (16 มิ.ย. 5915 มิ.ย. 62)
500,000 3 ป (16 มิ.ย. 5915 มิ.ย. 62)
500,000 3 ป (30 พ.ค. 6029พ.ค. 63)
13,334 1 ป (28 มิ.ย. 6027 มิ.ย. 61)
13,334 1 ป (28 มิ.ย. 6027 มิ.ย. 61)
450,000 5 เดือน (ก.ค.ธ.ค. 2560)
600,000 6 เดือน (1 ธ.ค.
60-31 พ.ค. 61)

2,146,100 2,146,100 1 ป (25 ก.ย. 6024 ก.ย. 61)
430,000 301,000 10 เดือน (มี.ค.61
- ธ.ค. 61)
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อขอเสนอการวิจัย

หัวหนาโครงการวิจัย

พัฒนาขั้นตอนวิธีรูจําคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะสวนของภาพใบ
สมปอง เวฬุวนาธร
สมุนไพรไทย
การปรับปรุงคุณสมบัติความเหนียวของพอลิแลกติกแอสิคโดยใช
ศันศนีย ศรีจันทร
ยางธรรมชาติเพื่อการประยุกตใชงานสําหรับเครื่องพิมพสามมิติ
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณวัดพลังกลามเนื้อ
กติกา สระมณีอินทร
อยางงาย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรียกลุมดิกทีโอสตีลิด กัลยชิญาภัท
ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อริยะเชาวกุล
Supporting local reforestation by mycorrhizal
ชริดา ปุกหุต
mushrooms

สาขาวิชา/
หนวยงาน
เทียบเทา

คณิตศาสตรฯ
เคมี
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ

นวัตกรรมนําเที่ยวงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี
ระบบวิเคราะหโรคพืชแบบอัตโนมัติดวยการประมวลผลภาพดิจิทัล

วาสนา เหงาเกษ

คณิตศาสตรฯ

สมปอง เวฬุวนาธร

คณิตศาสตรฯ

สรางและพัฒนาตนแบบตูผสม Formic Acid อัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ
การศึกษาปรากฏการณไฟนสตรักเจอรสปริตติ่งในคอร/มัลติเซลล
นาโนคริสดอลโดยใชการคํานวณแบบ
ไทดบายดิ่ง

อนุพงษ รัฐิรมย
ศันศนีย ศรีจันทร
วรศักดิ์ สุขบท

คณิตศาสตรฯ
ฟสิกส

ประเภททุน

บริหารการวิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง สกอ.
สวทช.
(ทุนนักวิจัยรุนใหม วท.)
สวทช.
(ทุนนักวิจัยรุนใหม วท.)
สวทช.
(ทุนนักวิจัยรุนใหม วท.)
สวทช.
(ทุนนักวิจัยรุนใหม วท.)
The Mushrooom
Initiative Limited,
Hong Kong
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร ม.อบ.
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร ม.อบ.
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร ม.อบ.
มูลนิธิโทเรเพื่อการ
สงเสริมดานการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

งบประมาณ
ทั้งหมด

250,000
250,000
250,000
250,000
1,926,329
276,000
392,500
300,000
150,000

ที่ไดรับ
จัดสรร
ในปงบ
2561

ระยะเวลา

187,500 1 ป (1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61)
187,500 1 ป (1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61)
187,500 1 ป (1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61)
187,500 1 ป (1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61)
642,110 3 ป (4 Dec.
2017 - 5 Dec.
2020)
276,000 7 เดือน (24 เม.ย.
- 23 ต.ค. 61)
235,500 5 เดือน (22 มิ.ย.22พ.ย. 61)
225,000 4 เดือน (25 ก.ค.
61-25 ต.ค.61)
150,000 1 ป (1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61)

รวม 7,302,378
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ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
จุฑามณี ทิพราช, มาฆบดี รวยทรัพย,
กฤติเดช จันทวารา, สุพัฒน กูเกียรติกูล,
อุดม ทิพราช, วันชนะ บุญชม
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ ภัคภัทร นาอุดม และ
ไพชยนต คงไชย

ชื่อผลงาน
A Needs Analysis in Developing STEM
based Instruction for Higher Education

3

สุภาพ ตาเมือง กานตตะรัตน วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี
สุภาษร

4
5

มาลัย สวางภพ, ปุริม จารุจํารัส,
มะลิวรรณ อมตธงไชย, สุภาพ ตาเมือง และ เสนอ
ชัยรัมย
Punyauppa-path, P. and Pattanapipitpaisal

การพัฒนาความเขาใจมโนมติของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ดวยการทดลองแบบสืบเสาะ.
“การสรางเซลลกัลวานิกอยางงายที่ทําจาก
เสนดายเพื่อศึกษาไฟฟาเคมี”

6

ชาญชัย ศุภอรรถกร และไชยเชษฐา ยังมีสุข

7

C. Vudjung, S. Srichan, S. Boonyod,
S. Prasertsri.
ศราวุธ แสนการุณ กนกพร ชางทอง และ
นงคราญ สระโสม

2

8
9

ชัชวิน นามมั่น

10

ดอน วิภา และชัชวิน นามมั่น

การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเขาเรียน
ดวยวิธีการรูจําใบหนา

แหลงตีพิมพ
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปที่
9 ฉบับที่ 1
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20
ฉบับที่ 2
วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 1(2)

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู 2560 8(2) 421-428.
Biodegradable plastic
A review, AEE-TJ. Environ.Ed.
8(18): 51-59.
การพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบานสาม วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มิติดวยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ฉบับที่ 2
Para rubber khit pillow by Si Tan
Area Based Development
Community, Yasothon province.
Research Journal 2018; 10(1) 1-18.
On finite-dimensional simple Poisson
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
modules of a certain Poisson algebra
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20
ฉบับที่ 2
การอธิบายบริการของอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ดวยเอกซเอ็มแอล
ปที่ 13 ฉบับที่ 2, หนา 74-81.
ระบบจัดการการใชอินเทอรเน็ตดวยโพรโทคอล วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร,
เรเดียส
ปที่ 11 ฉบับที่ 2, หนา 99-111.

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
มกราคม-มิถุนายน 2561
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.
2017
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ปท1ี่ 0 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ
2561
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561.
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ลําดับ
11

ชื่อ-สกุล
สมภพ สุขเฉลิม และอมร เทศสกุลวงศ

12

Kanokporn Changtong, Ratee Bojaras,
Nongkhran Sasom and Sarawut Saenkarun

13

วิพรพรรณ ศรีสุธรรม ศศิพิมพ คําสระ
ปาริชาติ พุมขจร และ พงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.

14

วิทวัส อินยาศรี, อนิษฐาน ศรีนวล และ
วิโรจน เกษรบัว

15

อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน เกษรบัว

16

Udomsin, C. and Porntrai, S.

17

เรวัฒน เหลาไพบูลย และ
จินตนา เหลาไพบูลย

18

เรวัฒน เหลาไพบูลย และ
จินตนา เหลาไพบูลย

19

กติกา สระมณีอินทร

ชื่อผลงาน
การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการ
เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา

แหลงตีพิมพ
วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 19
ฉบับที่ 3
ซิมเพิลพัวสซองมอดูลที่มีขนาดจํากัดของ
วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
พีชคณิตพัวสซองบางรูป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20
ฉบับที่ 2
อิทธิพลของอุณหภูมิตอความสามารถในการ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยับยั้งและกลไกการยับยั้ง Escherichia coli
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2016, 20
O157:H7 โดยไทมอล.
(1) : 36-43.
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชสกุลสบูดํา วารสารพฤกษศาสตรไทย 9(2), 151(Jatropha L.) วงศเปลา (Euphorbiaceae) 166.
ในประเทศไทย.
กายวิภาคศาสตรแผนใบของเฟรนบริเวณน้ําตก วารสารวิทยาศาสตรบูรพา 22(3),
ถ้ําจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
342-357.
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Developing Academic Achievement in
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร
Learning Cell Cycle and Mitosis using A เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
Hands-on Activity of Science Inquiry.
เรียนรู 8(2): 326 – 340.
การศึกษาสมบัติความยืดหยุนของกระจก
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนาตางรีไซเคิลที่เจือดวยคอปเปอร(I)ออกไซค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 19
(Cu2O) ดวยเทคนิคคลื่นเสียงอัลตราโซนิกและ ฉบับที่ 3
ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
การศึกษาผลของตะกั่วออกไซคตอสมบัติ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงสรางและสมบัติยืดหยุนของแกวที่รีไซเคิล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 19
จากซิลิกาเจลโดยใชเทคนิคอัลตราโซนิกและ
ฉบับที่ 3
เอฟทีไออาร
ปจจัยที่มีผลตอการตอบโตเหตุอัคคีภัยของ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
กันยายน - ธันวาคม 2560
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
มกราคม - เมษายน 2561
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
กันยายน - ธันวาคม 2560
ธ.ค.-60
กันยายน-ธันวาคม 2560

กันยายน-ธันวาคม 2560

มกราคม – เมษายน 2561
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ลําดับ
20

21

22
23
24

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน

อุบลราชธานี
ณัฏฐ ดิษเจริญ และสราธิป เตชาวิวัฒนบูลย
การเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาเพื่อเทียบ
โอนหนวยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัย
โดยใชวิธีวัดความคลายคลึงของคําและ
แบบจําลองเวกเตอรสเปซ.
Naruedon Phusi, Chayanin Hanwarinroj
4-aminoquinilone derivatives in DNA
, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta
Gyrase B subunit for anti-tuberculosis
,Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Khomson agents using molecular dynamics
Suttisintong, Patchareenart
simulations
Saparpakorn,Supa Hannongbua, Prasat
Kittakoop, James Spencer,Adrian
Mulholland and Pornpan Pungpo
ชาญ อินทรแตม
The Influence of Silver Cluster Size and
Carbon Nanotubes on CO Adsorption: A
DFT Study
สุภาพ ตาเมือง กานตตะรัตน วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี ชุดการทดลองเคมีแบบยอสวนตนทุนต่ําเพื่อ
สุภาษร
สนับสนุนความเขาใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
สุระ วุฒิพรหม, ขันติ เทิดธัญญา และ
Plickers: เครื่องมือประเมินเพื่อการเรียนรูแบบ
กานตตะรัตน วุฒิเสลา
เรียลไทมสําหรับหองเรียนที่มีขอจํากัดเรื่อง
เทคโนโลยี.

แหลงตีพิมพ

ฉบับที่ 1
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปที่ 37
(ฉบับที่ 4).

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561.

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , Special
Issue p31-35.

November 2017

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Special
Issue p36-41.
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู, 8 (2), 379-397;
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู, 8 (2), 429-435;
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ตารางที่ 26 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปงบประมาณ 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

ชื่อ-สกุล
ศุภชัย จันทรงาม อลิศรา ทองทวี
เพ็ญพิชชา บุญจูง และ สุภาพร พรไตร
ชยาพร แกนสาร* และ ลลิตา แกวอาษา

ชื่อผลงาน
การศึกษาเชิงสํารวจรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑของผลิตภัณฑ
ปลาดุกปอปและน้ําพริกปลาดุกที่สงผลตอความตองการซื้อ
ระบบแนะนําขอสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียนในรายบุคคล

สุภาวดี หิรัญพงศสิน* และ ณัฐพล เสนา
เมือง
ปยะเลิศ โนนแกว* และ
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา* กันทิมา ทับทิมหิน
พรประกานต คาบาล ณัฏฐชญานิศ
พรหมทอง และ อรัญญา พิมพมงคล

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพาสําหรับโรค
ซึมเศราในเด็ก
การประยุกตใชตัวกรองคาลมันกับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการนํา
ทางภายในอาคาร
การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดอกดองดึง (Gloriosa
superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) และกันเกรา
(Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคเรีย
แกรมลบและแกรมบวก
การลดการปลอยกาซมีเทนในดินนาโดยใชถานชีวภาพ

ชลธิดา จํานงคนจิ และ
ทัศนีย เจียรพสุอนันต*
สายสมร ลําลอง* จิราภรณ สายกลาง
ปณิธาน ธรรมวิเศษ1 และ อุทัย อยูเย็น
อัจฉรา อิ่มอวน, สายชล พิมพมงคล,
อุดม ทิพราช,

การใชสีจากธรรมชาติทาไมอัด
การพัฒนาความเขาใจแนวคิด เรื่องโมเมนตัมเชิงมุม
โดยใชการเรียนรูที่เนนลงมือปฏิบัติจริง

9

นูรีดา เจะโซะ, อุดม ทิพราช,

การพัฒนาความเขาใจแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล โดยใชแนวทางการเรียนรูเชิงรุก

10

นิติธร ศิริขันธ อนุสรณ บรรเทิง และ
ปยะนันท พนากานต
ณัฏฐ ดิษเจริญ อนุสรณ บรรเทิง และ

การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตยู” ดวยเทคนิค
พารัลแลกซและเทคนิคพารทิเคิล
การพัฒนาหองเรียนเสมือนเพื่อเรียนรูระบบสุริยะดวย

11

แหลงตีพิมพ
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หนา 92-97
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หนา 98-107
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หนา 83-91
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หนา 478-484

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
12-13 กรกฎาคม
2561.
12-13 กรกฎาคม
2561.
12-13 กรกฎาคม
2561.
12-13 กรกฎาคม
2561.
12-13 กรกฎาคม
2561.

การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หนา 156-163
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หนา 164-172
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 44. (หนา 12961304) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 44. (หนา 795807) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 6

12-13 กรกฎาคม
2561.
12-13 กรกฎาคม
2561.
19-20 ตุลาคม 2560
19-20 ตุลาคม 2560
12-13 กรกฎาคม
2561
19-20 ธันวาคม 2560
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ลําดับ
12

13
14

15

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน
เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน.
การเตรียมเสนใยเซลลูโลสจากผักตบชวา

นิรันดร ศรีศุภร
ปณณทัต นามโคตร ณธิดา ชาตรี
จักราวุธ คงออน ลลิตา บุญพิทักษกิจ
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ ลัพธพร วยาจุต และ
สายสมร ลําลอง*
โรจนพงษ วิธีโรจน และ วีรยุทธ นิลสระคู, การใชตัวแทนทางคณิตศาสตรกับ(กระบวน)การแกปญหา
เรื่อง ความนาจะเปน
ไพชยนต คงไชย, วิชิต สมบัติ, ทศพร จู
ฉิม, ณัฐพล มารุตะพันธ, เกวลี เดโชชัยพร
, ภาวิณี ปุราชะนัย, ณัฏฐาพร สุตะวงค
และ กิตติพงษ สุดชา
จิตติมา วัฒราช และ สุภาพร พรไตร

การเปรียบเทียบตัวแบบสําหรับจําแนกหมวดหมูขอมูล
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหมประเทศไทย
โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล,
การสรางชุดการเรียนรูสาหรับหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาดุก
โดยการทาโครงงานฐานวิจัย
ผลของไทมอลในการยับยั้งเชื้อ S. sonnei ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
เหลว (In vitro) และในน้ําออย

16

สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ พงศศักดิ์ รัต
นชัยกุลโสภณ และ ปาริชาติ พุมขจร

17

ชริดา ปุกหุต ชอทิพย กัณฑโชติ
วาริณี พละสาร พิชญาภรณ สุวรรณกูฏ
สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา และ อุทัย อันพิมพ.

ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ.สวนสัตวอุบลราชธานี
ป พ.ศ. 2556-2559

18

ปลายฝน จันทรแสง, วาริณี พละสาร,
สุทธนา ปลอดสมบูรณ, สุรสิทธิ์ สิทธิคํา
ภา และอรัญญา พิมพมงคล.

อิทธิพลของน้ําตาลซูโครสและอาหารเสริมตอการเจริญเติบโต
ของตนออนกลวยไมสิงโตนกเหยี่ยวใหญ (Bulbophyllum
putidum) ในหลอดทดลอง

19

ณิชชาภัทร ชื่นใจ, ปรมา ประภาสโนบล,
วาริณี พละสาร, ปรัชญาพร วันชัย,สุทธ

ผลของ NAA และ BA ตอการเจริญเติบโตของโปรโตคอร
มกลวยไมเอื้องหนวดพราหมณ (Seidenfadenia mitrata)

แหลงตีพิมพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หนา 136-145
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา แหงชาติ ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
National Conference on Information
Technology (NCIT2017) ครั้งที่ 9, คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 44. (หนา 137144) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารการประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8
“ทรัพยากรไทย : ประสิทธิภาพมากลนมีให
เห็น”, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8., “ทรัพยากรไทย :
ประสิทธิภาพมากลนมีใหเห็น”, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หนา 367-373.
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยมหิดล หนา

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
12-13 กรกฎาคม
2561.
19-20 ตุลาคม 2560
1-2 พฤศจิกายน
2560.
12-13 กรกฎาคม 261
19-20 ตุลาคม 2560
29 พฤศจิกายน –
1 ธันวาคม 2560.
29 พฤศจิกายน –
1 ธันวาคม 2560
14-16 มิถุนายน
2560.
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ลําดับ
20

ชื่อ-สกุล
นา ปลอดสมบูรณ, ชอทิพย กัณฑโชติ
และ อรัญญา พิมพมงคล
มาริษา พานจันทร, ชอทิพย กัณฑโชติ
และ วิโรจน เกษรบัว

21

จามจุรี ซําบุญมี และวิโรจน เกษรบัว

22

ภานุพงษ พรมศร และวิโรจน เกษรบัว

23

สุพรรณิการ ซาเหลา และ
ภัคนภา อนุภักดิ์.

24

นิภาพร คําหลอม

25

กติกา สระมณีอินทร

26

กติกา สระมณีอินทร

27

ชุมพร หลินหะตระกูล และ

ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืช
ดอกดวยชุดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

196–201.

แหลงตีพิมพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งที่ 14.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 3146–3155.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเปลี่ยนแปลงมโนมติ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร เรื่องการสังเคราะหดวยแสงของนักเรียนชั้น
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชชุดกิจกรรมรวมกับวัฏจักร
วิทยาเขตกําแพงแสน หนา 3136-3145
การเรียนรูแบบสืบเสาะ 5 ขั้น
การพัฒนาความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตร เรื่องโครงสราง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายในของพืชดอก โดยการใชชุดทดลองอยางงายรวมกับการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรียนรูแบบจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
วิทยาเขตกําแพงแสน หนา 3119-3127
คุณภาพน้ําดื่มในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1 สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันตัวเองของพนักงานเก็บ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
ขยะ เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชาราบ วิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1 สํานักวิชา
จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การประเมินแรงกดบริเวณหลังของ “ทาแอนวิทยา 90”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 1 สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การวิเคราะหอันตรายในงานสวนและความเขาใจอันตรายของ การประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภา
ผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอ
มท.) ประจําป พ.ศ. 2560 “การวิจัยสห
วิทยาการ”
ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัยกรณีศึกษา
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
7-8 ธันวาคม 2560

7-8 ธันวาคม 2560

7-8 ธันวาคม 2560
7-8 ธันวาคม 2560
7-8 ธันวาคม 2560
7-8 ธันวาคม 2560
24-25 พฤศจิกายน
2560
12-13 กรกฎาคม
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ลําดับ
28

ชื่อ-สกุล
ชนัดดา แกวศรีนวม
จิรวัฒน สุขตาย และณัฏฐ ดิษเจริญ*

29

ศศิธร ประสงค และสมปอง เวฬุวนาธร*

30

ชัชวาลย บุตรมาศ และ
สมปอง เวฬุวนาธร*

31

กฤษฎา นาคปลัด และวงกต ศรีอุไร

32

ธัญกร อรัญโสติ และวงกต ศรีอุไร

33

มนกรณ วัฒนทวีกุล

34

Thongsri, P., Wongsason, P.,
Seebut, S.

35

สุพจน สีบุตร

36

ศักดิ์ดา นอยนาง

37

Supaprom, T Panthum, T.,

ชื่อผลงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการจําแนกอาการเสียของ
อินเทอรเน็ตดวยวิธีนาอีฟเบย

แหลงตีพิมพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 44. (หนา 988998) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพัฒนาระบบสืบคนขอมูลในวิกิพีเดียและคอนเซอรเวพีเดีย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยใชเทคนิคเจสันและแคช
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 44. (หนา 12401249) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การบันทึกขอมูลการเขาออกอาคารดวยการรูจําใบหนา
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
กรณีศึกษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 44. (หนา 668673) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การประยุกตใชกฎความสัมพันธเพื่อแนะนําหลักสูตรฝกอบรม การประชุมทางวิชาการระดับชาติดาน
สําหรับวิทยาลัยชุมชนยโสธร.
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 14 เชียงใหม:
การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12.
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะรวมกับ ครั้งที่ 44. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กระบวนการแกปญหาของโพลยา
3D cone beam reconstruction formula by using
Proceeding of The 23rd Annual
cylindrical coordinates
Meeting in Mathematics (AMM2018),
Bangkok, Thailand
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการสรางตัวแบบ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่
เชิงคณิตศาสตรสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
44. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ในหองเรียน การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรูเชิงรุก
แบบกลับดานที่มีตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรื่องสถิติการวิเคราะหขอมูล
Standard Karyotypes of four species of bufonid frogs การประชุมทางวิชาการของ

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
2561
19-20 ตุลาคม 2560
19-20 ตุลาคม 2560
19-20 ตุลาคม 2560
5-6 กรกฎาคม 2561
12-13 กรกฎาคม
2561
19-20 ตุลาคม 2560
3-5 พฤษภาคม 2561
19-20 ตุลาคม 2560
26–27 มีนาคม 2561
30 มกราคม–
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38
39
40
41

ชื่อ-สกุล
Pratoompak, K. and
Udomsirichakorn, K.
ยามีละห ดาเตะ และสุภาพร พรไตร

ชื่อผลงาน
(Anura : Bufonidae) from Thailand

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตอมใตสมองสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5: กิจกรรมการเรียนรูแบบเกมบน
ฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
เดชมณี เนาวโรจน และ สุภาวดี หิรัญพงศ ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนตนแบบ
สิน
ภายใตโครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณ
สังวรในพระสังฆราชูปถัมภ ปการศึกษา 2560
ศิรินันท สีสรรค และสุภาพร พรไตร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจําลองดีเอ็นเอ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6: กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ
บนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
อาทิตย บุญเริง* ภูวดล กันเที่ยง และ
การพัฒนาระบบนาทางรถกูชีพฉุกเฉิน ดวย Google Maps
ปุริมปฎฐ ผองจิตต
APIs บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

แหลงตีพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 56 สาขาวิทยาศาสตรและพันธุ
วิศวกรรม หนา 160-166
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเดือนป ที่ตีพิมพ
2 กุมภาพันธ 2561

การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครัง้ ที่ 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12-13 กรกฎาคม
2561

การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12-13 กรกฎาคม
2561

การประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภา
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอ
มท.) ประจําป พ.ศ. 2560 “การวิจัยสห
วิทยาการ”

24-25 พฤศจิกายน
2560

12-13 กรกฎาคม
2561
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ตารางที่ 27 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2561
ชื่อ - สกุล

ชื่อผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร

1

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

International Journal of
Electrochemical Science, Volume 12,
Pages 1362-1376

2

Sarinya Hadsadee, Rattanawalee Rattanawan,
Ruangchai Tarsang, Nawee Kungwan, Siriporn
Jungsuttiwong*
Maha, A; Phainuphong, P; Rukachaisirikul, V;
Saithong, S; Phongpaichit, S; Hadsadee, S;
Jungsuttiwong, S; Preedanon, S; Sakayaroj, J
Wongnongwa, Y; Namuangruk, S; Kungwan, N;
Jungsuttiwong, S*

Non-Enzymatic Glucose Sensors for Sensitive
Amperometric Detection Based on Simple Method
of Nickel Nanoparticles Decorated on Magnetite
Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon
Electrode
Push-Pull N-Annulated Perylene-Based Sensitizers
for Dye-Sensitized Solar Cells: Theoretical Property
Tuning by DFT/TDDFT
Blennolide derivatives from the soil-derived fungus
Trichoderma asperellum PSU-PSF14
Catalytic reduction mechanism of deoxygenation of
NO via the CO-reaction pathway using nanoalloy
Ag7Au6 clusters: density functional theory
investigation
Influence of hydrogen spillover on Pt-decorated
carbon nanocones for enhancing hydrogen storage
capacity: A DFT mechanistic study
Fabrication of a three-dimensional electrochemical
paper-based device (3D-ePAD) for individual and
simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine
and uric acid
Fabricating Simple Wax Screen-Printing Paper-Based
Analytical Devices To Demonstrate the Concept of

NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 7 Sep
42 Issue: 17 Pages: 14120-14127
2018

3
4

5
6

7

Yodsin, N; Rungnim, C; Promarak, V;
Namuangruk, S; Kungwan, N; Rattanawan, R;
Jungsuttiwong, S*
Nontawong, Nongyao; Amatatongchai, Maliwan;
Wuepchaiyaphum, Wanchai; et al.
Pithakpong Namwong, Purim Jarujamrus,
Maliwan Amatatongchai and Sanoe Chairam*

หนวยงานที่ตีพิมพ/เผยแพร

วัน-เดือนป ที่ตีพิมพ
30 Dec
2017

ลําดับ

CHEMISTRYSELECT Volume: 2 Issue:
30 Pages: 9829-9837

23 Oct
2017

TETRAHEDRON Volume: 74, Issue: 39,
Pages: 5659-5664

27 Sep
2018

CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
Volume: 20 Issue: 32 Pages: 2119421203
INTERNATIONAL JOURNAL OF
ELECTROCHEMICAL SCIENCE Volume:
13, Issue: 7, Pages: 6940-6957

8
Aug2018

Journal of Chemical Education, Vol.
95, Issue. 2, pp. 305-309

1 Feb
2018

1 July
2018

93

Limiting Reagent in Acid− Base Reactions
Poly(m-ferrocenylaniline) modiﬁed carbon
nanotubes-paste electrode encapsulated in naﬁon
ﬁlm for selective and sensitive determination of
dopamine and uric acid in the presence of ascorbic
acid
Use of a smartphone as a Colorimetric Analyzer
in Paper-based Devices for Sensitive and Selective
determination of Mercury in Water Samples
Complexometric and argentometric titrations using
thread-based analytical devices

8

Wongduan Sroysee, Sanoe Chairam,* Maliwan
Amatatongchai, Purim Jarujamrus, Suparb
Tamuang, Saichol Pimmongkol, Laksamee
Chaicharoenwimolkul, Ekasith Somsook

9

Jarujamrus P.*, Meelapsom R., Pencharee S.,
Obma A., Amatatongchai M., Ditcharoen N.,
Chairam S., Tamuang S.
Purim Jarujamrus*, Nutthaporn Malahom,
Sodsai Puchumab Rattapol Meelapsom,
Maliwan Amatatongchai, Atitaya Siripinyanond,
Sanoe Chairam, Chadin Kulsing
Chinnamat, W.; Laopaiboon, R.; Laopaiboon, J.; Influence of ionic radius modifying oxides on the
Pencharee, S.; Bootjomchai, C.
elastic properties of glasses using ultrasonic
techniques and FTIR spectroscopy

10

11

12

R. Laopaiboon, T.Thumsa-ard, C. Bootjomchai

13

M. Kurudirek, N. Chutithanapanon, R.
Laopaiboon, C.Yenchai, C. Bootjomchai*

14

Witsanu Sombat, Kittiya Wongkhan, Suwatchai
Jarussophon and Rukkiat Jitchati*
Benjawan Somchob, Somboon Sahasitthiwat
and Rukkiat Jitchati*
Chaiwute Vudjung and Sayant saengsuwan

15
16

The thermo luminescence properties and
determination of trapping parameters of soda lime
glass doped with erbium oxide
Effect of Bi2O3 on gamma ray shielding and
structural properties of borosilicate glasses recycled
from high pressure sodium lamp glass
Photoresponsive Nano-Coumarin with Indole Auxin
Hormone
A Novel Benzo[d,e]Chromene for Organic Light
Emitting Diodes (OLEDs)
Synthesis and properties biodegradable hydrogels

Journal of Saudi Chemical Society,
Volume 22, Issue 2, pp. 173–182

1 Feb
2018

Analytical Sciences, Volume 34, Issue
1, pp. 75-81

10 Jan
2018

Talanta, Volume 183, 1 June 2018,
Pages 228-236

17 Feb
2018

Physics and Chemistry of Glasses 1 Oct
European Journal of Glass Science and 2017
Technology Part B, Volume 58,
Number 5, pp. 207-216(10)
Journal of Luminescence, Volume 197, May 2018
Pages 304-309
Journal of Alloys and Compounds,
Volume 745, Pages 355-364

15 May
2018

Defect and Diffusion Forum, Vol. 381,
pp. 26-30
Applied Mechanics and Materials, Vol.
876, pp.71-75
Journal of Elastomers and Plastics,

30 Nov
2017
1 Feb
2018
1 Nov

94

17

Patcharee Wongsason

18

Janthaporn Thongekkaew*, Tsutomu Fujii, and
Kazuo Masaki

19

Suttinart Noothongkaew*, Jin KyuHan, Young
BumLee, Orathai Thumthan, Ki-SeokAn

20

Maliwan Amatatongchai*, Wongduan Sroysee,
Purim Jarujamrus, Duangjai Nacapricha, Peter A.
Lieberzeit

21
22
23
24
25
26

based on cross-linked natural rubber and cassava
starch
Vector field reconstruction via quaternionic setting
Ethyl Carbamate Degrading Enzyme from Yeast
Meyerozyma caribbica strain SKa5: Purification
and Biochemical Properties
Au NPs decorated TiO2 Nanotubes array candidate
for UV photodetectors

Selective amperometric flow-injection analysis of
carbonfuran using a molecularly-imprinted polymer
and gold coated magnetite modified carbon
nanotube-paste electrode
P. Poopanya, K. Sivalertporn
Exciton states in asymmetric GaInNAs/GaAs coupled
quantum wells in an applied electric field
Worasak Sukkabot
Atomistic tight-binding computations of the
structural and optical properties of CdTe/CdX (X=S
and Se)/ZnS core/shell/shell nanocrystals
Worasak Sukkabot
Atomistic tight-binding calculations of near infrared
emitting CdxHg1-xTe nanocrystals
Suttinart Noothongkaew, Orathai Thumthan, Ki- Minimal layer graphenen/TiO2 nanotube
SeokAn
membranes used for enhancement of UV
photodetectors
Anchalee Samphaoa*, Preeyanut Butmee,
Monitoring of glucose and ethanol during
winefermentation by bienzymatic biosensor
Pranom Saejueng, Charida Pukahuta, Ľubomír
Švorc, Kurt Kalcher
Siriwat Radabutra, Kwuanfa Mahasith, Sayant
Atomic force microscopy investigation of phase

Volume 49, Issue 7, pp. 574-594

2017

Mathermatical Methods in the Applied
Sciences, Vol. 41, pp. 684-696
Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences, Vol.
9, Issue 2, pp. 276-284
Progress in Natural Science: Materials
International, Volume 27, Issue 6,
Pages 641-646
Talanta, Volume 179, Pages 700-709

1 Jan
2018
Mar-Apr
2018

Physics Letters A, Volume 382, Issue
10, Pages 734-738
PHILOSOPHICAL MAGAZINE, Volume:
98 Issue: 15 Pages: 1360-1375

16 Mar
2018
Jan 2018

1 Dec
2017
1 Mar
2018

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Octr 2017
Volume: 138 Pages: 166-174
Materials Letters, Volume 218, Pages
1 May
274-279
2018
Journal of Electroanalytical Chemistry,
Volume 816, Pages 179-188

1 May
2018

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND

18 Jan

95

Saengsuwan & Rukkiat Jitchati
27

Siriwat Radabutra, Sayan Saengsuwan, Rukkiat
Jitchati & Morakot Kalapat

28

Daisuke Takimoto, Tomohiro Ohnishi, Jeerapat
Nutariya, Zhongrong Shen, Wataru Sugimoto

29

Tanabat Mudchimo, Supawadee Namuangruk,
Nawee Kungwan, Siriporn Jungsuttiwong

30

Phumkhachorn P, Rattanachaikunsopon P:

31

Usana Mahanitipong, Preeyapat Prompan,
Rukkiat Jitchati *
S. Prasertsri, C. Vudjung, W. Inthisaeng, S.
Srichan, K. Sapprasert, J. Kongon,

32

morphology correlated with adhesive properties for
modified telechelic natural rubber based-pressure
sensitive adhesive
Preparation and characterization of modified
telechelic natural rubber-based pressure-sensitive
adhesive
Corrigendum to “Ru-core@Pt-shell nanosheet for
fuel cell electrocatalysts with high activity and
durability”
Carbon-doped boron nitride nanosheet as a
promising metal-free catalyst for NO reduction: DFT
mechanistic study
A lytic podoophage specific to fish pathogenic
Edwardsiella tarda.
Thiocyanate Free Ruthenium(II) Complexes for Dye
Sensitized Solar Cells (DSSCs)
Comparison of reinforcing efficiency between
calcium carbonate/carbon black and calcium
carbonate/silica hybrid filled natural rubber
composites
Trip Basket: Web Characterization for Smart Tourism

33

Ngaogate W.

34

Phumkhachorn P, Rattanachaikunsopon P:

Potential of bacteriophage PUB 36 to enhance
nonspecific immune response and disease
resistance of tilapia (Oreochromis niloticus).

35

Phumkhachorn P, Rattanachaikunsopon P:

Multiplex PCR based detection of Salmonella

TECHNOLOGY, Volume: 32 Issue: 2
Pages: 115-124

2018

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND
TECHNOLOGY, Volume: 31 Issue: 24
Pages: 2682-2696
Journal of Catalysis, Volume 355,
Page 185

31 Dec
2017
1 Nov
2017

Applied Catalysis A: General, Volume
557, Pages 79-88

5 May
2018

Pakistan Journal of Biotechnology
2018, 15(1): 117-121.
Defect & Diffusion Forum 2018, Vol.
382, p369-367.
Def Diff Forum 382: 94-98.

13 Feb
2018
1 Jan
2018
1 Jan
2018

IT Convergence and Security 2017.
Lecture Notes in Electrical Engineering,
vol 450. Springer, Singapore (Scopus)
Asian Journal of Microbiology,
Biotechnology and Environmental
Sciences Suppl.): S69-S73. (ฐานขอมูล
Scopus)
Asian Journal of Microbiology,

2018
20 Feb
2018
20 Feb

96

enterica serovars Typhi, Paratyphi A, B and C in
drinking water and food.
36

37

38
39
40
41
42
43
44

Wanpen Khongpet, Somkid Pencharee,
Chanida Puangpila, Supaporn Kradtap Hartwell,
Somchai Lapanantnoppakhun, Jaroon
Jakmunee
Chidhathai Petchuay, Phongdittha Moradok &
Somsak Intamat

Exploiting an automated microfluidic hydrodynamic
sequential injection system for determination of
phosphate

Health risk assessment of chlorpyrifos inhalation
exposure among chilli-growing farmers in NaKrasaeng Sub-District, Det Udom district, Ubon
Ratchathani province, Thailand. \
N. Kodtharin, R. Vongwatthaporn, J. Nutariya, C. Structures and properties of N-doped TiO2
Sricheewin, E.N. Timah, K. Sivalertporn, O.
nanotubes arrays synthesized by the anodization
Thumthan, U. Tipparach*
method for hydrogen production
U. Tipparach*, T. P. Chen, C. Sricheewin
Structures and properties of buffer layers with
nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial
multilayers
Wuttiprom, S., Toeddhanya, K., Buachoom, A., Using Plickers Cooperate with Peer Instruction to
& Wuttisela, K.
Promote Students' Discussion in Introductory
Physics Course.
T Thunyaniti, K Toedtanya and S Wuttiprom
Learning Particle Physics with DIY Play Dough Model

Biotechnology and Environmental
Sciences 2018, 20(2): 501-508.
(ฐานขอมูล Scopus)
Talanta, volume 177, Pages 77-85

2018
15 Jan
2018

International Journal of Environmental 6 Nov
Studies, 75(4), 642-649
2017
Materials Today: PROCEEDINGS,
2018
Volume 5, Issue 6, Part 1, Pages 1409114098
Materials Today: PROCEEDINGS,
2018
Volume 5, Issue 6, Part 1, Pages 1406914073
Universal Journal of Educational
Novr 2017
Research, 5(11), 1955 - 1961.

Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012128
A Dramae, K Toedtanya and S Wuttiprom
Selected Screen for Engaging Students in Projectile Journal of Physics: Conference Series,
Motion
Vol. 901, Article no. 012129
T Thumsa-ard, R Laopaiboon and J Laopaiboon Performance of ZnO-doped recycled window glass Journal of Physics: Conference Series,
as a thermoluminescence dosimeter
Vol. 901, Article no. 012130
S Rachniyom, K Toedtanya and S Wuttiprom
Development of the Concept of Energy
Journal of Physics: Conference Series,
Conservation using Simple Experiments for Grade 10 Vol. 901, Article no. 012124

20 Oct
2017
20 Oct
2017
20 Oct
2017
20 Oct
2017

97

45

Jaewijarn Chokchai, Toedtanya Khanti and
Wuttiprom Sura

46
47

W Seesad, U Tipparach, N Kodtharin and S
Wuttiprom
K Toedtanya and S Wuttiprom

48

M Deeprom and T Nutaro

49

W Singseeta, D Thong-aram and S Pencharee

50

Pitchanunt Chaiyo, Benchamat Duangsing,
Orathai Thumthan, Jeerapat Nutariya and
Supakorn Pukird
P Peawbang and A Thedsakhulwong

51

Students
Developing students' learning achievement and
experimental skills on buoyancy and the
involvement of Newton's third law through
experimental sets
Developing dye sensitized solar cells with polymer
electrolytes
The investigation of high school student's energy
concept by using analogies
Forbush decreases detected at the Princess
Sirindhorn Neutron monitor in the 24th Solar Cycle
Design and construction of portable survey meter

Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012125

20 Oct
2017

Electrical and gas sensing properties of TiO2/GO
nanocomposites for CO2 sensor application

Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012155
Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012119
Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012053
Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012056
Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012095

20 Oct
2017
20 Oct
2017
20 Oct
2017
20 Oct
2017
20 Oct
2017

Design and Construction of a Small Vacuum
Furnace

Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 901, Article no. 012061

20 Oct
2017
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ตารางที่ 28 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2561
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1

Urachart Kokaew, Tossaporn Joochim, Chutikan
Suphen,

A Design and Develoment of Pair Programming
Learning System for Alice

2

Issaraporn Saenglam, Uthai Donkwang,
Kotchakorn Yotyiamkrae, Warangkana
Kittiwongwisan, Bongkotchawan Pakamwong,
Nittaya Phankon, Orawan Simpan, Malinee
Rangkatkij, Suphawan Pimdee, Thimpika
Promprom, Malee Prajuabsuk, Saisamon
Lamlong, Janpen Intaraprasert, Daungdao
Sattayakul, Pharit Kamsri, Khemmakorn
Gomonsirisuk, Parjaree Thavorniti and Pornpan
Pungpo.
Warangkana Kittiwongwisan, Kotchakorn
Yotyiamkrae, Uthai Donkwang, Naruedon Phusi,
Chayanin Hanwarinroj, Malee Prajuabsuk,
Saisamorn Lumlong, Duangdao Sattayakul,
Jitlada Deshativong, Pisichanun Srisuwan, Pharit
Kamsri, Auradee Punkvang, Pajaree Thavorniti,
Khemmakorn Gomonsirisuk and Pornpan
Pungpo.
ดร.กติกา สระมณีอินทร

Utilization of zeolites synthesized from water
sludge for heavy metal treatment in wastewater

3

4

ชื่อผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร

วัน-เดือน-ป
ที่ตีพิมพ
International and National Confeerence 21-24 Mar
on Learning Innovagtion in Science and 2018
Technology (ICLIST & NCLIST 2018), Hua
Hin, Thailand. Pp. 432-447.
PACCON 2018 Proceedings,Songkhla,
7-9 Feb
Thailand, 266-270.
2018
หนวยงานที่ตีพิมพ/เผยแพร

The equilibrium study of methylene blue from
aqueous solution using zeolite synthesized as
highly potential adsorbent from water sludge

PACCON 2018 Proceedings, 2018,
Songkhla, Thailand, 271-275

7-9 Feb
2018

Physical Well-Being in Elders in North-Eastern
Thailand

APSSC Asia-Pacific Social Sciences
Conference ICEAP International

7 Nov
2017
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5

6

Sudarat Chanchoie, Chayanin Hanwarinroj,
Naruedon Phusi, Duangdao Sattayakul, Jitlada
Dechatiwong, Saisamorn Lumlong, Kampanart
Chayajaras, Somjintana Taweepanich, Janpen
Intaraprasert, Nuchanaporn Pijarn, Pharit Kamsri,
Nitima Suttipanta and Pornpan Pungpo*
Pornpan Pungpo

7

Pornpan Pungpo

8

Pornpan Pungpo

9

Pornpan Pungpo

10

Pornpan Pungpo

Determination of antioxidant properties and total
phenolic compound of various pigmented Thai
rice varieties grown of Thailand

Conference on Education and
Psychology Fukuoka, Japan
Proceedings of Pure and Applied
Chemistry International Conference
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
Thailand, 2018, PH89-PH92

Molecular modeling of InhA inhibitors in the class Proceedings of Pure and Applied
of Benzimidazole derivatives as a novel AntiChemistry International Conference
tuberculosis agents
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
Thailand, 2018, PH54-PH59.
Key structural basis of nitrothiazolyl carboxamide Proceedings of Pure and Applied
analogues as DNA gyrase subunit B inhibitors for Chemistry International Conference
anti-tuberculosis agents: molecular docking
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
calculations
Thailand, 2018, PH60-PH63.
Structure based drug design of 2-(1HProceedings of Pure and Applied
benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl as DNA gyrase Chemistry International Conference
subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agents,
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
Thailand, 2018, PH64-PH68.
Elucidating structural basis of 4-aminoquinoline
Proceedings of Pure and Applied
derivatives as novel M. tuberculosis DNA GyrB
Chemistry International Conference
inhibiters: molecular docking study
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
Thailand, 2018, PH69-PH74.
Computer aided molecular design of ATPase
Proceedings of Pure and Applied
inhibitors in a series of 7-chloro-4Chemistry International Conference
piperazinoquinoline derivatives: Molecular
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
docking and 3D-QSAR study
Thailand, 2018, PH75-PH79.

7-9 Feb
2018

7-9 Feb
2018
7-9 Feb
2018
7-9 Feb
2018
7-9 Feb
2018
7-9 Feb
2018
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11

Pornpan Pungpo

Rational design of PknB inhibitors in class of 4oxo-crotonic acid derivatives as highly potent
anti-tuberculosis agents

12

Pornpan Pungpo

Molecular docking study of pyrrolyl
benzohydrazide derivatives to explore the
structure requirements of InhA inhibitors

13

Chanchai Supaartagorn

Web Application for Automatic Code Generator
using Structured Flowchart

Proceedings of Pure and Applied
Chemistry International Conference
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
Thailand, 2018, PH80-PH84.
Proceedings of Pure and Applied
Chemistry International Conference
2018 (PACCON 2018), Songkhla,
Thailand, 2018, PH85-PH88.
8th IEEE International Conference on
Software and Service Science, Beijing,
China

7-9 Feb
2018
7-9 Feb
2018
24-26 Nov
2017
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ตารางที่ 29 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดานการดําเนินงาน/ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงคขนั้ ตอนหลัก
ดานการดําเนินงาน : ดานการสราง
บัณฑิต
ขั้นตอนหลัก : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
วัตถุประสงคขนั้ ตอนหลัก : เพื่อใหการ
รับนักศึกษาเปนไปตามแผนที่กําหนด
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 จัด
การศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปน
กําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่
ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง"

ความเสี่ยง
ดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ)

สาเหตุหรือปจจัยทีท่ ําให
เกิดความเสี่ยง
1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม
ลดลง ไมเปนไปตามแผน
เนื่องจากการแขงขันกันสูง
และจํานวนประชากรวัย
เรียนลดลง
2. งบประมาณสนับสนุน
3. นโยบายภาครัฐสงเสริม
ใหมีการศึกษาตอในสาย
อาชีพมากขึ้น
4. ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีชองทางการ
เรียนรูหลากหลาย (ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ทุกที่ ทุกเวลา)

ตัวบงชี้ความเสี่ยง
จํานวนนักศึกษาที่
รับเขาใหม เทียบกับ
แผนการรับ ไมนอยกวา

วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง
1. ประชาสัมพันธเชิงรุกแนวใหม
โดยมุงเปาใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
โดยใชทั้งการลงพื้นที่เปาหมาย
การใชสื่อเทคโนโลยี เนนการ
ประชาสัมพันธศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จ และใชเครือขายศิษย
เกาและศิษยปจจุบันในการ
ประชาสัมพันธ
2. สงเสริมนโยบายประหยัด
ทรัพยากร และสงเสริมการหา
รายไดเพิ่มจากการบริการวิชาการ
3. ศึกษาและวิเคราะหการรับรู
ขอมูล ขาวสาร การ
ประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ
ของคณะกับนักศึกษาใหมที่มีผล
ตอการตัดสินใจเขาศึกษา

ผลการดําเนินงาน

คาตัวบงชี้

1) มีการประชาสัมพันธเชิงรุก ทํา
ใหมียอดผูสมัครในแตละหลักสูตร
เพิ่มขึ้น ยอดรับนักศึกษาในรอบ
รับปจจุบัน เกินแผนรับ 1
หลักสูตร
2) คณะอยูระหวางการนําเสนอ
โครงการบริการวิชาการเพื่อหา
รายไดเพิ่ม
3) งานวิชาการจัดทํา
แบบสอบถาม
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ตารางที่ 30 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
ดานการผลิตบัณฑิต

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
นักศึกษาตกออก

ดานการวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัยลดลง

ตัวบงชี้

การปรับปรุงการควบคุม

1) นักศึกษาตกออกในป 1) ปรับเกณฑการโอนยายสาขา
แรกลดลง (เทียบจากปที่ 2) จัดกิจกรรมลดอัตราการตกออก เชน
ผานมา)
กิจกรรมติว ระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
จัดทําคลังขอสอบ จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม ฯลฯ
และประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรม
สวนกลางเพื่อไมใหกระทบตอการเรียน
การสอน
3) พัฒนาเทคนิค/วิธีการสอนของ
อาจารยผูสอน การกําหนดขั้นตอน หรือ
แนวปฏิบัติของรายวิชาใหชัดเจน
(ติดตามประเมินผลวาลดไดจริงหรือไม)
4) จัดกิจกรรมเสริมสรางทัศนคติที่ดีและ
ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตร
1) จํานวนขอเสนอ
1) สรางระบบติดตามและเผยแพรขอมูล
โครงการวิจัยที่มีกรอบ
ใหแกบุคลากร เพื่อสรางความเขาใจและ
การวิจัยและยื่นเสนอขอ ทันตอระยะเวลาการขอทุน
ทันภายในระยะเวลาที่
2) สรางกลุมวิจัยที่สามารถตอบสนองตอ
กําหนด
กรอบการวิจัยของประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐ
3) สรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางจัดทําขอเสนอตามแนวนโยบาย
ของแหลงทุนวิจัย เพื่อใหไดขอเสนอตรง
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑของแหลง

ผลที่คาดวาจะไดรบั จาก
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คาตัวบงชี้

สามารถลดอัตราการตก
ออก หรือการลาออกได

นักศึกษาตกออกในปแรก
ลดลง (เทียบจากปที่ผานมา)

6.6

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

1. ขอแสนอโครงการวิจัยที่
ยื่นขอทุนไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2. จํานวนโครงการที่มีความ
รวมมือกับภาคเอกชน คือ
PTT GLOBAL CHEMICAL
(PUBLIC) COMPANY
LIMITED จํานวน 1
โครงการ

100

103

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

ตัวบงชี้

สัดสวนผูทําวิจัยตอ
อาจารยประจําเพิ่มขึ้น

ดานบริการวิชาการ

งบประมาณการบริการ
วิชาการลดลง

รายไดจากการบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น

ดานบริการวิชาการ

รายไดจากการบริการ
วิชาการยังมีจํานวนนอย

รายไดจากการบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงการควบคุม
ทุนวิจัย
1) ใชเกณฑประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเปนมาตรการกระตุน กํากับ
ดูแล ใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น
2) พัฒนาวิธีการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานวิจัย
1) สรางระบบติดตามและเผยแพรขอมูล
ใหแกบุคลากร เพื่อสรางความเขาใจและ
ทันตอระยะเวลาการขอทุน
2) สรางกลุมบริการวิชาการ ที่สามารถ
ตอบสนองตอกรอบของประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐ
3) สรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
4) สรางความเขาใจและสงเสริมการขอ
งบประมาณแบบบูรณาการ ที่สอดคลอง
กับนโยบายของประเทศ จังหวัด และ
กลุมจังหวัด

1) ปรับปรุง เสนอแนะ แกไข ระเบียบ
ขอบังคับ แนวปฏิบตั ิ ที่ไมเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงานในการจัดหารายได
2) จัดระบบการบริหารจัดการดาน
บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร เพื่อหารายได
3) สรางความรวมมือกับหนวยงาน

ผลที่คาดวาจะไดรบั จาก
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คาตัวบงชี้

จํานวนผูทํางานวิจัยมีความ
หลากหลายมากขึ้น

มีจํานวนนักวิจัยไดรับทุน
นักวิจัยหนาใหมเพิ่มขึ้นจาก
ป 2560 รอยละ 16.66

16.66

ไดรับงบประมาณสนับสนุน
เพิ่มมากขึ้น

1) ใชระบบติดตามและ
เผยแพรขอมูลของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อสราง
ความเขาใจและทันตอ
ระยะเวลาการขอทุน
2) มีกลุมบริการวิชาการที่
สามารถตอบสนองตอกรอบ
ของประเทศ หรือหนวยงาน
ของรัฐ เชน หนวยบริการ
วิเคราะหดานตาง ๆ หนวย
ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
(สคช.)
3) คณะสงเสริมใหบุคลากร
รวมเสนอโครงการตามแผน
บูรณาการ ตามนโยบายของ
ประเทศ จังหวัด และกลุม
จังหวัด
คณะวิทยาศาสตร เพิ่ม
โครงการบริการวิชาการ
หองเรียนพิเศษ โดยมีการ
ประชาสัมพันธครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 8 จังหวัดใน
เขตอีสานตอนใต ทําใหมีผู
มารับบริการเพิ่มมากขึ้น

5

รายไดจากการใหบริการ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

6
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม

ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1) โครงสรางอาคารที่มีอายุ
การใชงานเกินกวา 20 ป
2) ระบบไฟฟา และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ เกินกวา
20 ป
3) แผนการรับมือเหตุเพลิง
ไหมและอุปกรณที่เกี่ยวของ
ไมพรอมใชงาน

ตัวบงชี้

1. อาคารสถานที่ไดรับ
การปรับปรุงซอมแซม
2. มีแผนรับมือและ
อุปกรณที่พรอมใชงาน"

การปรับปรุงการควบคุม
ภายนอกที่เกี่ยวของและปรับปรุงหนวย
บริการวิชาการเพื่อรองรับการบริการที่
เพิ่มขึ้น
4) ประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการ
ไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของ เพิ่มชองทาง
ประชาสัมพันธตางๆ และปรับปรุงเวบ
ไซต
1) สํารวจสภาพอาคารสถานที่
2) จัดทําขอเสนอเพื่อขอรับการปรับปรุง
อาคารสถานที่ใหสามารถรองรับการใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สํารวจและทําแผนงบประมาณเพื่อ
จัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรบั จาก
การดําเนินงาน

1) อาคารสถานที่ของคณะ
ไดรับการปรับปรุง เพื่อ
รองรับการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) ทุกอาคารมีแผนรับมือ
และมีอุปกรณที่พรอมใช
งาน

ผลการดําเนินงาน

มีการแตงตั้งคณะทํางาน
ดานอาคาร สถานที่ กลุม
อาคารคณะวิทยาศาสตร
และดําเนินสํารวจสภาพ
อาคารสถานที่ (เดือน
กุมภาพันธ 2561)

คาตัวบงชี้

2

105

ขอเสนอแนะรายองคประกอบ
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
- ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมมีคาคะแนนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง
- คณะสงเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษา ทําให
ไดรับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินความสาเร็จและการปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรมีมาตรการในการสงเสริมสนับสนุน ใหทุกหลักสูตร มี
การพัฒนาระดับคุณภาพใหสามารถเขาสูการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (TQR)
- ควรนําผลงานที่ไดรับรางวัลมาวางมาตรการในการสราง
รายได และประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในการจูงใจ
ใหมีจานวนผูเขาศึกษาเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรกําหนดวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค และกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนฯ และควรกําหนดไวใน
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรของคณะ

ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. คณะควรนําสมรรถนะหลักในเรื่องการถายทอดองคความรูและการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร
มาใชในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เนน active learning และ learning management system
เพื่อเปนผูนาใหกับคณะอื่นๆ และมหาวิทยาลัย
2. ระบบในการกากับติดตามและประเมินผลการใหบริการและการใหขอมูลแกนักศึกษา คณะควร
จัดการประเมินใหตรงกับกลุมผูรับบริการและมีจานวนผูประเมินที่มากพอที่สามารถสะทอนคุณภาพของการ
บริการฯ และนาไปสูการปรับปรุงตามความคาดหวังของนักศึกษา
องคประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดแข็ง
คณะมีศักยภาพสูงในการทําวิจัย สะทอนจากเงินสนับสนุน
การวิจัยจากหนวยงานภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และมีผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะควรนาผลงานวิจัยไปตอยอดเพื่อสรางนวัตกรรม และ
โอกาสในการสรางรายได
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ขอเสนอแนะอื่นๆ
- ควรมีการสงเสริมการทาผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การทาตารา สื่อการสอน เปนตน
- คณะควรใชระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
องคประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
- คณะมีการใชสมรรถนะหลักในการใหบริการ
วิชาการวิชาการ เชน หองเรียนวิทยาศาสตร ที่สงผลให
ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะควรใชศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมาใชในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานตางๆ เพิ่มขึ้น
เชน การอบรมการพัฒนาศักยภาพครู หองเรียนพิเศษ โดยจัดทา
เปนแผนการบริการวิชาการระดับคณะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
จัดหารายได
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จุดที่ควรพัฒนา
- การประเมินความสําเร็จของแผนการบริการ
วิชาการ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะควรมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนการ
บริการวิชาการ โดยประเมินตามคาเปาหมาย
ที่กําหนดและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนฯ

ขอเสนอแนะอื่นๆ
- โครงการบริการวิชาการ ที่มีศิษยเกาเปนกลุมเปาหมาย จะทาใหเกิดการบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการ และใหความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะควรมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนทานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยประเมินตามคาเปาหมายที่กําหนดและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนฯ

องคประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
- การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของแตละหลักสูตร

- การจัดการความรู (KM)

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของหลักสูตร ที่สะทอนตนทุนที่
แทจริงของการบริหารหลักสูตร เพื่อเปนประโยชนในดานการวาง
แผนการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพิ่ม
โอกาสในการแขงขัน
- ควรมีการดาเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการความรู โดยเฉพาะการปรับปรุงและนาประสบการณจากการ
ใชจริง มาบันทึกเปนแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเพื่อใหมีการใชประโยชน
ตอไป

ตารางที่ 31 การเขารวมอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
ลําดับ
รายละเอียด
1 การประชมวิชาการ Chulabhorn Royal Academy
interational conference 2017
2 การประชมวิชาการ Chulabhorn Royal Academy
interational conference 2017
3 การประชุม Higher Education for Digital Citizenship
towards Thailand 4.0
4 การประชุม ISET2018
5 การประชุม RER-THAI ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติและสิ่งแวดลอม 2018
7 การประชุมพฤกษศาสตร BCTI12
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ผูเขารวม
นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์

วัน เดือน ป
17-21 ธ.ค. 60

นายกัมปนาท ฉายจรัส

17-21 ธ.ค. 60

นายอนุสรณ บันเทิง

19-20 ธ.ค. 60

นายณัฎฐ ดิษเจริญ
นางกานตตะรัตน วุฒิเสลา

7-9 พ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 60

นางสาวจิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
นางอรัญญา พิมพมงคล

8-16 มี.ค. 61
14-16 มิ.ย. 61

ลําดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายละเอียด
การประชุมพฤกษศาสตร BCTI12
การประชุมวิชาการ ASTC
การประชุมวิชาการ ICIIT 2018
การประชุมวิชาการ International Conference on Social
and Sustainability (ASEAN 2018)
การประชุมวิชาการ Medical Public Health Innovation
การประชุมวิชาการ Mini Symposium on Natural
การประชุมวิชาการ National Confernce on Health
Science Research and Innovation
การประชุมวิชาการ National Confernce on Health
Science Research and Innovation
การประชุมวิชาการ Standard karyotype of Four
การประชุมวิชาการ ส.อ.ป. OSHE next Move
การประชุมวิชาการ สวทช. NAC2018
การประชุมวิชาการ/ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
การประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 43 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการประจําป 2560 มหาวิทยาลัยแมโจ
การประชุมวิชาการประจําป 2560 มหาวิทยาลัยแมโจ
การประชุมวิชาการคณิตศาสตรบริสุทธิ์และประยุกต
การประชุมวิชาการคณิตศาสตรบริสุทธิ์และประยุกต
การประชุมวิชาการคณิตศาสตรบริสุทธิ์และประยุกต
การประชุมวิชาการ อพ.สธ.
การประชุมวิชาการ อพ.สธ.
การประชุมวิชาการ อพ.สธ.
การประชุมวิชาการ อพ.สธ.
การประชุมวิชาการนานาชาติ Paccon 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติ Paccon 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติ Paccon 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติ Paccon 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติ Paccon 2018
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ MRS Thailand ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ MRS Thailand ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 17
การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส
การสรางสรรคและนวัตกรรม กาวสูประเทศไทย 4.0
กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ
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ผูเขารวม
นางสาวชอทิพย กัณฑโชติ
นาวสุนทรี ศรีเที่ยง
นางสาวสุทธินาถ หนูทองแกว
นายณฐพล ทองปลิว

วัน เดือน ป
14-16 มิ.ย. 61
6-มิ.ย.-61
26-28 ก.พ. 61
22-26 ม.ค. 61

นางสาวกานตนลิญา บุญที
นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม
นางสาวสุพรรณิการ ซาเหลา

13-16 ธ.ค. 60
10-12 พ.ค. 61
7-8 ธ.ค 60

นางสาวกติกา สระมณีอินทร

7-8 ธ.ค. 60

นายถาวร สุภาพรม
นางสาวกติกา สระมณีอินทร
นางสาวจันทรพร ทองเอกแกว
นางสาวนิภาพร คําหลอม

30 ม.ค-2 ก.พ. 61
23-25 พ.ค. 61
11-14 มี.ค. 61
7-8 ธ.ค. 60

นางสังวาลย แกนโส
นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
นางปาริชาติ พุมขจร
นางสาวพัชรี วงษาสนธิ์
นายวีระยุทธ นิลสระคู
นางสาวฐิตารีย วุฒิจิรัฐิติกาล
นางอรัญญา พิมพมงคล
นางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ
นายสุรสิทธิ์ สุทธิคําภา
นางสาวชริดา ปุกหุต
นายปุริม จารุจํารัส
นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย
นางสาวอัญชลี สําเภา
นายศักดิ์ศรี สุภาษร
นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ
นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล
นายอนุสรณ นิยมพันธ
นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
นายปรัชญาพร วันชัย
นายอาทิตย บุญเริง
นายปรัชญาพร วันชัย

16-18 ต.ค. 60
7-8 ธ.ค. 60
7-8 ธ.ค. 60
3-5 พ.ค. 61
3-5 พ.ค. 61
30 พ.ค.-1 มิ.ย. 61
28 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
28 พ.ย-1 ธ.ค. 60
28 พ.ย-1 ธ.ค. 60
7-9 ก.พ. 60
7-9 ก.พ. 60
7-9 ก.พ. 60
7-9 ก.พ. 60
7-9 ก.พ. 60
31 ต.ค.-3 พ.ย. 60
31 ต.ค.-3 พ.ย. 60
23-26 พ.ค. 61
20-24 พ.ค. 61
10-พ.ย.-60
13-17 พ.ย. 60

ลําดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

รายละเอียด
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
แขงขันกีฬา มอดินแดงเกมส
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
นักวิจัยรุนใหม ครั้งที่ 17
นิทรรศการ Thailand innovation Hub 4.0
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส
รวมประชุมวิชาการ NCIT 2017 ครั้งที่ 9
อบรม NXP I.MXT Hands-On
อบรม Oracle Database 12c Administration
อบรม Oracle Database 12c Administration
อบรม Topic LoRAWAN WorkShop for Lecturers and
Developers
อบรม Topic LoRAWAN WorkShop for Lecturers and
Developers
อบรมการตรวจวัดขอมูลการแลกเปลี่ยนกาซ
คารบอนไดออกไซดและไอน้ํา
อบรมเทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ
อบรมบทบาทของศูนยความเปนเลิศที่จะตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรของประเทศ
อบรมบทบาทของศูนยความเปนเลิศที่จะตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรของประเทศ
อบรมสัมนา Short Course in Ergonomics and Risk
Assessment
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ผูเขารวม
นายศักดิ์ดา นอยนาง
นายณฐพล ทองปลิว
นายวีระยุทธ นิลสระคู
นายสิทธิพงษ โกมิล
นายไพรินทร สุวรรณศรี
นายประเสริฐ ผางภูเขียว
นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา
นางณิชารัตน สวาสดิพันธ
นายทินกร แกวอินทร
นายชาญ อินทรแตม
นางสาวสายสมร ลําลอง
นายเชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
นางสาวกิตติยา วงษขันธ
นางสาวมนกรณ วัฒนทวีกุล
นายแกว อุดมศิริชาคร
นางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ
นายไพชยนต คงไชย
นายอมร เทศกุลวงศ
นางสาวชยาพร แกนสาร
นางสาวทศพร จูฉิม
นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
นายชัชวิน นามมั่น
นางสาวทัศนีย เจียรพสุอนันต
นางสาวศันศนีย ศรีจันทร
นายศิริวัฒน ระดาบุตร

วัน เดือน ป
1-9 มิ.ย. 61
1-9 มิ.ย. 61
1-9 มิ.ย. 61
1-10 มิ.ย. 61
1-9 มิ.ย. 61
1-9 มิ.ย. 61
1-9 มิ.ย. 61
1-9 มิ.ย. 61
2-8 มิ.ย. 61
2-8 มิ.ย. 61
26-27 พ.ย. 60
9-12 ม.ค. 61
3-6 เม.ย. 61
16-18 ก.ค. 61
1-5 มี.ค. 61
20-24 พ.ค. 61
31 ต.ค.-2 พ.ย. 60
25-26 มิ.ย. 61
28-29 เม.ย 61
28-29 เม.ย 61
22-23 ก.พ. 61
22-23 ก.พ. 61
2-5 พ.ค. 61
28-29 พ.ย. 60
2-7 ก.ค. 61

นายเสนอ ชัยรัมย

2-7 ก.ค. 61

นาวสุนทรี ศรีเที่ยง

15-ก.พ.-61

ตารางที่ 32 การพัฒนาทักษะของผูบริหาร

ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU
Transformation Conference)"
2 การบริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน
(R๒H)
3
4
5
6
7

8
9
10
11

สถานที่
โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หองประชุมพิบลู มังสาหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ EdPEX
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อบรมเพือ่ เสริมสรางและปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โรงแรมยูเพลส
อยางซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาวัฒนธรรมและคานิยม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การอบรมนวัตกรรมพลิกโฉมอุดมศึกษา
โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
หองประชุมพิบลู มังสาหาร
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) หมวด ๑ การนําองคกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และหมวด ๒ กลยุทธ
โครงการอบรมแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษา หองประชุมศรีเมืองใหม
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Performance Excellence : EdPEx) ไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
หองประชุมพิบลู มังสาหาร
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) หมวด ๓ นักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูรับบริการ และหมวด ๖ กระบวนการ
การอบรมความรูเรือ่ งกฏหมายและกฏระเบียบราชการ หองประชุมศรีเมืองใหม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงรางองคการ หองประชุมพิบลู มังสาหาร
(Organization Profile : OP)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การอบรมแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
โรงแรมยูเพลส
การดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Performance Excellence : EdPEx) ไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย
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วัน/เดือน/ป
20 ก.ย. 2561
14-15 ส.ค. 2561
25-26 มิ.ย 2561
23 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561
24-25 เม.ย. 2561
14 มี.ค. 2561

20-21 ก.พ. 2561
15 ก.พ. 2561
29-30 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561

3.3 ดานงบประมาณ
ตารางที่ 33 ขอมูลดานงบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

ปงบประมาณ 2560
รับจัดสรร

เบิกจาย

เงินงบประมาณ
แผนดิน

8,680,900.00

8,689,000.00

เงินรายได
เงินกองทุน

ปงบประมาณ 2561
รับจัดสรร

รับจัดสรร

เบิกจาย

6,290,000.00 6,296,800.00

ลดลง รอยละ
27.53

ลดลง รอยละ
27.53

19,822,948.70 20,111,180.73

26,311,012.50 18,851,338.38

เพิ่มขึ้น รอยละ ลดลง รอยละ
4.61
32.70

2,991,300.00 10,965,758.31

5,706,190.00 10,428,358.10

เพิ่มขึ้นรอยละ
90.75
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เบิกจาย

รอยละการเพิ่ม-ลดลง

ลดลง รอยละ
6.26

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายแผนและงบประมาณ
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หัวหนาภาควิชาเคมี
หัวหนาภาควิชาฟสิกส
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร

แหลงขอมูล

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร

รวบรวม/วิเคราะหขอมูล

ดร.ประนอม แซจึง ผูชวยคณบดีฝายแผนและงบประมาณ
นางทุติยาภรณ วีระกุล นักเอกสารสนเทศ

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
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