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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความมุงม่ันท่ีจะนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม และการบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มีผลการดําเนินงานหลัก ดังนี้ 

 

การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตรมีหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาวิชาตางๆ ท่ีเปนความ
ตองการของประเทศ มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติในทุกหลักสูตร รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
สรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี 11 
หลักสูตร เปนหลักสูตรปกติ 10 หลักสูตร และหลักสูตรตอเนื่อง 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 4 หลักสูตร มีนักศึกษาท้ังสิ้น 1,986 คน ลดลง 70 คนเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2561 (จํานวน 2,056 
คน) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,825 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 161 คน ในปการศึกษา 2561 มีผูสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 519 คน เพ่ิมข้ึนจํานวน 89 คนเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2560 (จํานวน 430 คน) เปนระดับ
ปริญญาตรี 427 คน ปริญญาโท 56 คน และปริญญาเอก จํานวน 4 คน ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการประกวดแขงขันในเวทีตางๆเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเปน
ตอการทํางานและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังทักษะการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ดาน และสงเสริมคุณลักษณะตามคานิยม SCIENCE SMART ของคณะ
วิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมจํานวน 22 โครงการ งบประมาณ 1,210,010 บาท ในปงบประมาณ 2562 นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มีผลงานท่ีไดรับรางวัลในการเขารวมประกวดแขงขันระดับชาติ ดังตอไปนี้  

1. ชมรม UBU Green Club มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
ไดรับรางวัลผลงานระดับเงิน จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. ผลงาน “หมอนฟาครามเพ่ือสุขภาพ” ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับเขต และชนะเลิศ
ระดับประเทศ ผลงาน “หมอนเตยหนาม-สาม-แบ บานโคกระเวียง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2เปนผลงานรวม
ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร จากการประกวดผลิตภัณฑยางพารา
และไมยางพาราระดับเขตประจําป 2562 จัดโดยการยางแหงประเทศไทย (กยท.)  

3. ผลงาน “เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และผลงาน 
“อากาศยานไรคนขับหวานเมล็ดเพ่ือการเกษตร” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ 
“GSB Startup University Model” เปนผลงานรวมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร 
 นอกจากนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร ไดรับการสนับสนุนทุนจากโครงการตางๆ รวม

ท้ังสิ้น 51 ทุน ไดแก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 23 ทุน ทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร (สควค.) 8 ทุน ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (TGIST) 11 ทุน ทุนความ

บทสรุปผูบรหิาร 
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เปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry : PERCH-CIC)  7 ทุน 

และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 2 ทุน  

การวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ รวมท้ังการพัฒนาตอยอดไปเปนและนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปงบประมาณ 2562 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 36 โครงการ งบประมาณ 8,803,025 บาท จาก
หนวยงานภายใน 18 โครงการ งบประมาณ 5,015,600 บาท เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 และงบประมาณ
จากหนวยงานภายนอก 18 โครงการ งบประมาณ 3,787,425 บาท ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2561 โดย
โครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุนหลายโครงการในปงบประมาณ 2562 เปนโครงการวิจัยขนาดใหญ รวมถึงโครงการ
ท่ีมีความรวมมือกับภาคเอกชน  

ปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรมีผลงานพิมพและเผยแพรระดับชาติ นานาชาติ นําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 53 ผลงาน เปนระดับนานาชาติ 39 ผลงาน และระดับชาติ 14 
ผลงาน นอกจากนั้นมีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 3 ผลงาน และอนุสิทธิบัตร 2 ผลงาน ดังนี้  
ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
  1. การควบคุมการปลดปลอยปุยยูเรียดวยน้ํายางธรรมชาติและแปง (ผูชวยศาสตราจารย ชัยวุฒิ วัดจัง) 
  2. ตูผสม Formic Acid อัตโนมัติ แบบหยอดเหรียญ (ดร.ศันศนีย ศรีจันทร และ อ.อนุพงษ รัฐิรมย) 
  3. อากาศยานไรคนขับหวานเมล็ดเพ่ือการเกษตร (ดร.สมปอง เวฬุวนาธร) 
อนุสิทธิบัตร 
  1. สารเคลือบปุยเพ่ือควบคุมการปลดปลอยจากน้ํายางพาราธรรมชาติและแปง (ผูชวยศาสตราจารย ชัยวุฒิ วัดจัง) 
  2. ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ํายางพารา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุริม จารุจํารัส) 
นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากผลงานการตีพิมพและนวัตกรรมจากงานวิจัย  
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุทธินาถ หนูทองแกว รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุด 
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี 
  2. ดร. ศันศนีย ศรีจันทร และคณะ รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม  
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริวัฒน ระดาบุตร รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน  
  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปุริม จารุจํารัส รางวัลผลงานวิจัยท่ีจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดีเดน  

การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีหลากหลายเพ่ือชวยใหคนในชุมชนมีคุณภาพคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน สามารถแกไขปญหาโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได การใหบริการวิชาการเนนไปทางดานการพัฒนา
การศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐานในโรงเรียน การสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเปนผูนําการพัฒนาและใหความชวยเหลือสังคม โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็ง ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณ
สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณแผนดิน 16 โครงการ งบประมาณรวม 2,181,492.79 บาท  

ข 
 



และงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 2 โครงการ งบประมาณรวม 6,805,802 บาท โดยมีกิจกรรมท่ี
สําคัญ ดังนี้  

 
การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐานในโรงเรียน 

1. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ในพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. โครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

3. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียนสูศตวรรษท่ี 21 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 
ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาหญาคาและศูนยการเรียนรู
ตํารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ระยะท่ี 3  

5. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC) รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมการสอบโอเนต  
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
8. โครงการเพาะพันธุปญญา ศูนยพ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Camps 
10.  โครงการวันนวัตกรรมการสอน นวัตกรและนักวิทยาศาสตร 
11.  คายการยาง ม.อุบลฯ (Rubber and Polymer Learning Camp) 
12.  โครงการออกแบบสรางสื่อการเรียนการสอนและทักษะการใชสําหรับบทปฏิบัติการทางฟสิกส 

สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(โครงการ วมว.) 
การอบรมและถายทอดความรูดานเทคโนโลยีในสังคมยุคดิจิทัล 
 1. การจัดทําแฟมสะสมผลงาน e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

2. การประยุกตใช IoT ในงาน Smart Home 
3. KICKOFF Young YouTube Creator คายสรางไอเดียแชรท่ัวโลก 
4. Young Developer Academy การพัฒนานวัตกรรมในยุค Thailand 4.0  

5. โครงการ Kidbright  

การอบรมและถายทอดความรูสูชุมชนเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิต 
1. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล น้ําประปาเพ่ืออุปโภค ชุมชนบานศรีไค อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  
2. การจัดการน้ําเสีย จัดทําถังดักไขมัน ถังขยะรีไซเคิล และการจัดการขยะในชุมชน ตําบลธาตุ และ

ตําบลศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
3. การตรวจวัดและเฝาระวังปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในบรรยากาศพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  
4. เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ 4.0 เพ่ือชวยเหลือกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง  
5. Hand therapy ball จากยางพารา สําหรับผูปวยโรคไต  
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6. โครงการอบรมสรางโรงเพาะเห็ดมือถือ เพ่ือเปนอาชีพเสริมแกผูประสบภัยน้ําทวม 
7. โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ม.อุบลฯทําดีดวยหัวใจ ผลิตน้ํายาลางจาน น้ํายาขัดพ้ืน น้ํามัน

ตะไครหอมไลยุง และน้ําหมักชีวภาพ สงมอบแกผูประสบภัยน้ําทวม 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตรสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยการมีสวนรวมของนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมท่ีจัดมาเปนประจํา ไดแก การ

รวมเปนเจาภาพกฐินสามัคคี กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ การทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันข้ึนปใหมและวัน

สงกรานต กิจกรรมเพ่ือแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต 

ถวายพระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลท่ี 10 และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 6 โครงการ งบประมาณ 533,400 บาท ไดแก 1) โครงการพัฒนาแผนท่ีเสนทางทองเท่ียวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 2) โครงการศึกษาความ

หลากหลายของยีสตในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พ้ืนท่ีอนุรักษตนน้ําปารองกอ 3) โครงการศึกษาอิทธิพลของ NAA 

และ BA ตอการเจริญของตนออนเอ้ืองชางนาวในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา 4) การปลูก

ขยายเห็ดปาในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนสัตวอุบลราชธานี 5) พัฒนาศักยภาพแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีพบ

ในทองถ่ินเพ่ืองานทางดานการประมง 6) ผาปาขยะรีไซเคิล 

การบริหารจัดการขององคกร 

 คณะวิทยาศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยมีคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกํากับดูแลการ
บริหารงานของคณะ การดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรผานตามเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ สวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรไดรับการ
ประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEX) คณะไดดําเนินการปรับปรุงทาง
กายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ปลอดภัย และ
เพียงพอสําหรับการใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรของคณะ มีการจัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา 
และการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน 
โครงการผาปาขยะรีไซเคิล และโครงการคัดแยกขยะ เปนตน คณะวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม โครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ท้ังดานการ
เรียนการสอน หลักสูตร การวิจัย และการบริหารงาน โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสนับสนุนให
เขารวมการอบรมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมสําคัญในรอบปงบประมาณ 2562 
ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายและสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการ
ประกวดแขงขันในเวทีตางๆเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเปน ในปงบประมาณ 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับรางวัลในการเขารวมประกวดแขงขัน ดังตอไปนี้ 

1. ชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารยรัชวุฒิ โคตรลา
คํา อาจารยท่ีปรึกษาชมรม ไดรับรางวัลผลงานระดับเงิน (ดีมาก) จากกรมสงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 
(Green Youth) ระดับประเทศ ประจําป 2561 มีตัวแทนนักศึกษาจํานวน 4 ราย เขารวมรับรางวัล ไดแก นาย
สถาพร สายศรี ประธานชมรมฯ นายศราวุธ ชางอาจ นางสาวกัญญาพัช อินลี และนางสาวภัทราภรณ สุขจิต 
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ชั้นปท่ี 3 

 

 

 
 

2. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารยชัยวุฒิ วัดจัง เปนอาจารยท่ีปรึกษาและควบคุมการผลิตผลงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 รับ
เงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพาราระดับเขต ประจําป 2562” 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงจัดข้ึนโดยการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ผลิตภัณฑยางพาราอัตลักษณ 
หัวขอ "หมอนยางพ้ืนถ่ิน (Local Premium)” ผลงานหมอนฟาครามเพ่ือสุขภาพ โดยนางสาว กัญญารัตน พรมมา
นอก นางสาวโสภา อางคําหงส นางสาวรัตนากร ดอกไม นางสาวสุวรรณา วรครุฑ นางสาว เกษมณี ลาปะ 
นางสาวอุบลรักษ ภิลาคุณ นายอดิศักดิ์ ไพกะเพศ และ นายธนพล ชินฮาด ไดเขารวมประกวดระดับประเทศ และ
ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 50,000 บาท และผลงานหมอนเตย หนาม-สาม-แบบานโคกระเวียง ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พัฒนาโดย นายชาญณรงค สายลุน นางสาวนันทนัช 
เสนาวงษ นางสาวนีรนุช แนนอุดร นางสาวพุธรัตน นวลภักดี และ นางสาวอรอนงค พวงพันธ  
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3. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ศันศนีย ศรีจันทร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร 
ภาควิชาเคมี และ นายอนุพงษ รัฐิรมยอาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ ซ่ึงทีม Rub-Bit ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พรอมเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท จากผลงาน 
“เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ” จากโครงการ “GSB Startup University Model” ในงาน “GSB 
Smart SMEs Smart Startup 2018”สมาชิกในทีมประกอบดวยนายกรวิช แกวดี นายภาณุพงศ นางาม นางสาว
กาญจนา บําเพ็ญ และนายอาณุวรรณ กาลจักร นอกจากนั้นทีม FU-EL SKY ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
พรอมเงินรางวัล จํานวน 30,000 บาทจากผลงาน “อากาศยานไรคนขับหวานเมล็ดเพ่ือการเกษตร สมาชิกในทีม 
จํานวน 3 คน ประกอบดวยนางสาวนิศาชล บุญจรัส นายณรงคฤทธิ์ อินทนนท และนายอิทธิพล มะโนธรรม โดยมี
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร เปนอาจารยท่ีปรึกษา 
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ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ในปงบประมาณ 2562 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรไดรับรางวัลจากผลงานการตีพิมพและนวัตกรรม

จากงานวิจัย ท้ังหมด 4 คน ดังนี้  
1.  ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแกว ไดรับรางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุดดาน 

วิทยาศาสตรเทคโนโลย ีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง  
2.  ดร. ศันศนีย ศรีจันทร และคณะ ไดรับ รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ผลงานวิจัย: “เครื่อง

ผสมนากรดฟอรมิกแบบอัตโนมัติ”  
3.  ผศ.ดร. ศิริวัฒน ระดาบุตร ภาควิชาเคมี ไดรับรางวัลนักวิจัยรุ นใหมดีเดน ผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง  
4.  ผศ.ดร. ปุริม จารุจํารัส ไดรับรางวัลผลงานวิจัยท่ีจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดีเดน ผลงานอนุ

สิทธิบัตรเลขท่ี 14498: ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ํายางพารา 
 
นอกจากนั้นยังไดมีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชนท้ังหมด 3 ผลงาน ดังนี้  
1. ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง โครงการ “การควบคุมการปลดปลอยปุยยูเรียดวยน้ํายางธรรมชาติและแปง”  
2. อ.อนุพงษ รัฐิรมย และ ดร.ศันศนีย ศรีจันทร “โครงการสรางและพัฒนาตนแบบตูผสม Formic Acid 

อัตโนมัติ แบบหยอดเหรียญ”  
3. ดร.สมปอง เวฬุวนาธร โครงการ “อากาศยานไรคนขับหวานเมล็ดเพ่ือการเกษตร” 
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ดานการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียน ครู และผูสนใจ 

รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2562 มีการจัดกิจกรรมท่ี
สําคัญดังนี้ 

1. อาจารยรัชวุฒิ โคตรลาคํา พรอมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร รวมให
ความรูและจัดกิจกรรมแกชาวบานในการจัดการน้ําเสียและจัดทําถังดักไขมันอยางงายเพ่ือใชในครัวเรือน และ
อบรมการจัดการขยะในชุมชน แยกประเภทขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และจัดทําถังขยะรีไซเคิล
ในครัวเรือน ทําใหชุมชนสามารถลดจํานวนขยะท่ีตองนําไปกําจัดและสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนได  

  

   

   
 
2. อาจารยสุพรรณิการ ซาเหลา พรอมดวยนักศึกษาและคณาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลราชธานี รวมจัดกิจกรรมการเฝาระวังปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ พ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ณ บริเวณทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 โดยไดเขารวมกิจกรรมพรอมท้ังนําเครื่องมือใน
การตรวจวัดปริมาณฝุน PM2.5 เขารวมในการตรวจวัดดวย 
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3. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สงมอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ 4.0 เพ่ือชวยเหลือกลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลกันทรอม 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) สืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรม “ของดีอีสาน 4.0 กับอุทยานวิทยาศาสตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี ดร.ศันศนีย ศรีจันทร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร และ
อาจารยอนุพงษ รัฐิรมย อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยและควบคุมการผลิต และนาย กรวิช 
แกวดีผูรวมวิจัย เปนตัวแทนสงมอบ “เครื่องผสม Formic Acid แบบ อัตโนมัติ” ใหแก นายจําพล สมรัตน
ประธานกลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลกันทรอมเปนตัวแทนรับมอบ 

 

 

 
6 



 

 
4. คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลราชธานี รวมกับ ภาคีเครือขายและทีมงานจิตอาสา ผลิตน้ํายาลางจาน น้ํายา

ขัดพ้ืน น้ํามันตะไครหอมไลยุง และน้ําหมักชีวภาพสงมอบผานศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ม.อุบลฯทําดีดวยหัวใจ 
ชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําทวม นอกจากนั้นยังไดจัดอบรมสรางโรงเพาะเห็ดมือถือ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 
น้ําาทวม ใหสามารถเพาะเห็ดอินทรียรับประทานเอง และจําหนายสรางรายไดเสริมแก ครอบครัวไดอีกดวย 

 

 

 
 

5. ชมรม Rubber Tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จัดโครงการ “Hand therapy ball” จากยางพารา สําหรับผูปวยโรคไต เพ่ือใหบุคลากรและ

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดทําลูกบอลจากยางพารา สําหรับนําไปบริจาคใหแกผูปวยโรคไต หอผูปวย

ศัลยกรรมทรวงอบและหลอดเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 
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6. ทีม Kidbright trainer จากคณะวิทยาศาสตร ม.อุบลราชธานี นําทีมโดย ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคําภา รอง
คณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคํานวณ โดยใชชุดทดลอง 
Kidbright ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใหแกผูบริหารและครูจากโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี (สพป.) เขต 5 มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 227 คน 

 

 

 
 
7. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด "งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป  2562” 

ในระหวางวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2562 ภายใตโครงการ "วันนวัตกรรมการสอน นวัตกรและนักวิทยาศาสตร” 
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานพิธีเปด 
ในงานนี้มีนักเรียน ครู ประชาชนท่ัวไปและหนวยงานตางๆเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก ท้ังการประกวดแขงขัน 
เยี่ยมชม และออกบูท 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยการมีสวน

รวมของนักศึกษาและบุคลากร ในปงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมสําคัญดังตอไปนี้ 

1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตรรวมเปนเจาภาพกฐินสามัคคี ถวายวัดปาเกษตร สาขาวัดหนองปาพงท่ี 46 

จังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
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2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญและทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานต พรอม

ท้ังทําบุญข้ึนอาคารใหม อาคารตนแบบถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน ในวันท่ี 5 เมษายน 2562 

 

 
 
3. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศล “SCIENCE RUN 2019” 

วิ่ง with วิทย ชีวิตติด RUN ซ่ึงไดรับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ประชาชนโดยท่ัวไป ตลอดจนนักวิ่งใหความสนใจเขารวมโครงการดังกลาวจํานวนมาก เม่ือวันอาทิตยท่ี 17 
กุมภาพันธ 2562  
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4. คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากรและกิจกรรมเพ่ือแสดงมุฑิตาจิต แกผูเกษียณอายุราชการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ทาน คือ รศ.จินตนา เหลาไพบูลย และ นายณัฐ

ชัย ธัญญากรสฤษฎิ์ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562 
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1.1 ขอมูลทัว่ไปขององคกร 
     1.1.1 ประวัติของคณะวิทยาศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พรอมกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบง
สวนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 
เปนสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และ
คอมพิวเตอร  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาฟสิกส  และภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยมีคณบดีท่ีบริหารงานตั้งแตเริ่ม
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร รายนามดังตอไปนี ้
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชิต โตสุโขวงศ (พ.ศ. 2536 - 2545) 
 2. ผูชวยศาสตราจารย วรรณวไล อธิวาสนพงศ (พ.ศ. 2545 - 2548) 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จนัทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ (พ.ศ. 2548 - 2557) 
 4. รองศาสตราจารย ดร. อุทิศ อินทรประสิทธิ์ (พ.ศ. 2557 - 2560) 
 ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรดําเนินการภายใตการบริหารจัดการและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร ซ่ึงมีวาระการทํางานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนมา 

 ภาระกิจหลักในระยะแรก ชวงปการศึกษา 2534-2535 ไดจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ใหแกนักศึกษาคณะอ่ืนๆ จนกระท่ังในปการศึกษา 2536 ไดเปดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จนถึงปจจุบันมีหลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  

ปการศึกษาท่ีเปดสอน ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
2536 สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
2538 สาขาวิชาเคม ี   
2539 สาขาวิชาฟสิกส   
2540 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร   
2546  สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ* 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2547  สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาฟสิกส 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

 

2548 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ* 
สาขาวิชาเคมี  
สาขาวิชาฟสิกส 

2549  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม*  
2550 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง*   
2553  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
2555 สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม* 

สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
  

2556 สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

  

2558 สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม*   
2559   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
2560 สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

สาขาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  

* ชะลอรับนักศึกษา หรือปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หรือปดหลักสูตร 
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1.1.2 วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ/ประเด็นยุทธศาสตร 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีนําไปประยุกตใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ สรางความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

วัตถุประสงค (Objectives) 
1. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ  

สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบ

อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สรางองคความรู พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการ 

พัฒนาและแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนสังคมและประเทศ 

3. บริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงกลับสู 

การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ศึกษา เรียนรู เผยแพร และสรางความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือการธํารงรักษา 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู บุคลากรมี

คุณภาพและมีความสุข 
 

อัตลักษณ และเอกลักษณ 

    

วิสัยทัศน (Vision) 
นําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

อัตลักษณ 
“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 

เอกลักษณ  
“ภูมิปญญาแหงภูมภิาคลุมน้ําโขง” 
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คานิยม SCIENCE SMART 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากลเพ่ือเปนกําลังในการ

พัฒนาประเทศ และเปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึก 

รักทองถ่ินและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตร 

การเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และการทํางานอยางมีความสุข 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง 
ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

  

S : Scientific & Technical Knowledge (ความรูทางวิทยาศาสตร และทางเทคนิค) 

C : Communication & Collaboration (การส่ือสาร และการทํางานรวมกัน)  

 I : Innovative & Critical Thinking (นวัตกรรมและ การคิดวิจารณญาณ) 

S : Self Development & Lifelong Learning (การพัฒนาตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต) 

M : Morality & Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม) 

A : Innovative & Ability to Adapt knowledge to Different Context (นวัตกรรม
และความรูความสามารถในการปรับตัวเขากับบริบทท่ีแตกตางกัน) 

R : Responsibility and Leadership (ความรับผิดชอบ และความเปนผูนํา) 

T : Technology & Computing (เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร) 
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1.1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการคณะวิทยาศาสตร 

 โครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 2 สวนคือ ภาควิชาและสํานักงาน

เลขานุการ ซ่ึงแตละสวนงานประกอบดวยหนวยงานยอยดังภาพท่ี 1  

 
 

ภาพท่ี 1  โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 

  

  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

เคมี 

ฟสิกส 

คณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร 

สํานักงานเลขานุการ 

งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารบุคคล 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานสงเสริมการวิจัย 

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานบริการวิชาการและ 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตรยังมีหนวยใหบริการวิชาการตางๆ ซ่ึงอยูในสังกัดของงานบริการวิชาการ

และงานทํานุศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงใหบริการแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เชน หนวยบริการวิเคราะหและ

ทดสอบน้ําและผลิตภัณฑชุมชน หนวยวิเคราะหโครโมโซม หนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หนวยกลองจุลทรรศน 

หนวยพัฒนาและซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร หนวยวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา และหนวยวิเคราะห

สภาพแวดลอม เปนตน  

 คณะวิทยาศาสตรดําเนินการภายใตการบริหารจัดการและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 1 คน รองคณบดี 4 คน ผูชวยคณบดี 2 คน หัวหนา

ภาควิชา 4 คน และ ผูแทนอาจารย 2 คน คณบดีคณะวิทยาศาสตร เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2560 จนถึงปจจุบัน รายนามคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ดังแสดงตอไปนี้ 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  

 
 

ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต 
คณบดคีณะวิทยาศาสตร 

 

                        
อาจารยกุลธรา มหาดิลกรัตน 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผศ.ดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต 
รองคณบดีฝายการเงินและพัสด ุ

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา 
รองคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการ 

                                                                     

  
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

ดร.ประนอม แซจึง 
ผูชวยคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 

 

หัวหนาภาควิชา 

              
ดร.พิชญาภรณ สุวรรณกูฎ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
รศ.ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธิ์ 

ภาควิชาเคมี 
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น     ผศ.ดร.สุพจน สีบุตร 
ภาควิชาคณิตศาสตร      ภาควิชาคณิตศาสตร 
สถิติและคอมพิวเตอร     สถิติและคอมพิวเตอร 
(1 พ.ย.60-31 ก.ค.62)  (1 ส.ค.62-31 ก.ค.66) 

   ดร.อมร เทศสกุลวงศ 
ภาควิชาฟสิกส 

 

ผูแทนอาจารย 
 

  

 

 ดร.กัมปนาท ฉายจรัส ดร.ทรงอํานาจ พงษสมบูรณ  
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร  : จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา

ประเทศ และเปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

เปาประสงค :  บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรม

และเปนผูประกอบการ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ ทันตอ

เทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความ

พอเพียง และมีมนุษยสัมพันธดี 

กลยุทธ 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรม
เชงิบูรณาการในหลักสูตรท่ีสงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีทักษะ
ในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และพรอมเขาสูตลาดแรงงาน พรอมท้ังจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวขอ 
ดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ 
2. พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตของคนวัยทํางาน และผู
สูงวัย 
3. พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรูแบบ Active Learning 
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังเครือขาย
ศิษยเกา 
5. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป  
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 
4. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป 
5. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา (เพ่ิมคําถามดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนท่ี

พ่ึงของสังคมดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความใฝรู การใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวา
ระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 
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1.1 หลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 ปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดเปดหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนรวม 21 หลักสูตร  

โดยแยกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 หลักสูตรท่ีจัดการเรียนสอนในปการศึกษา 2562 

ภาควิชา 
หลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตรชีวภาพ • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาจุลชีววิทยา 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาชีววิทยา 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

เคมี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาเคมี 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาเทคโนโลยียางและ 
พอลิเมอร 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาเคมี 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาเคมี 

ฟสิกส • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาฟสิกส 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาฟสิกสอุตสาหกรรม 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาฟสิกส 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาฟสิกส 

คณิตศาสตร สถิติ  

และคอมพิวเตอร 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาคณิตศาสตร 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาคณิตศาสตรศึกษา 

 

หลักสูตรบูรณาการ  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
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1.2 การรับนักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีอยางหลากหลาย

ตามลักษณะความสามารถของผูเรียน โดยมีวิธีการรับ ดังนี้  

รอบท่ี 1 โควตารับตรงพ้ืนท่ีอีสาน รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีกําลังศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยไมมีการสอบขอเขียนใชผลการ
เรียน และการสอบสัมภาษณในการคัดเลือก  

 รอบท่ี 2 โควตารับตรงท่ัวไป รับนักเรียนจากท่ัวประเทศ โดยไมมีการสอบขอเขียนใชผลการ
เรียน และการสอบสัมภาษณ ในการคัดเลือก 

รอบท่ี 3 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา รับนักเรียนจากท่ัวประเทศ โดยไมมีการสอบขอเขียน
ใชผลการเรียน และการสอบสัมภาษณ ในการคัดเลือก 

รอบท่ี 4 โควตาผูมีคุณลักษณะพิเศษ รับนักเรียนกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนการรับดวย Portfolio และการสัมภาษณ ประกอบดวย  
                       (1) นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยหองเรียน (วมว.) 
                    (2) นักเรียนโอลิมปกวิชาการ 
                    (3) นักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร  
                    (4) นักเรียนเรยีนดีชนบท  
                    (5) นักเรียนโรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัย  
                    (6) นักเรียนผูมีศิลปะและวัฒนธรรม 
        (7) นักเรียนผูมีจิตอาสาและ/หรือมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 แผนการรับและผลการรับนักศึกษา 

 ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยเปรียบเทียบผลการรับแตละ

รอบกับแผนการรับ ประจําปการศึกษา 2562 ดังภาพท่ี 2 ผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับ  

 

ภาพท่ี 2 ผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับ ปการศึกษา 2562 

1.3 จํานวนนักศึกษา  

 1.3.1 จํานวนนักศึกษาใหม  

ในปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 459 คน เปนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 444 คน ระดับปริญญาโท 12 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน เปรียบเทียบกับ

จํานวนนักศึกษารับเขาในปการศึกษา 2561 จากขอมูลจะเห็นไดวาในปการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีทุก

หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาไดนอยกวาปการศึกษาท่ีผานมา ระดับบัณฑิตศึกษาผลการรับลดลงเม่ือเทียบกับป

การศึกษา 2561 เชนกัน ดังภาพท่ี 3-5 (รายละเอียดดังตารางท่ี 12 สวนท่ี 3) 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

จุลชีววิทยา 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ชีววิทยา 

เคม ี

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  

ฟสิกส 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) 

คณิตศาสตร 

จํานวนนักศึกษารับเขาเทียบกับแผนการรับ 

ผลการรับ แผนการรับ (คน) 

จํานวน (คน) 

23 



 

 

ภาพท่ี 3 จํานวนนักศึกษารับเขาระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 

 

ภาพท่ี 4 จํานวนนักศึกษารับเขาระดับปริญญาโทเปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 
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ภาพท่ี 5 จํานวนนักศึกษารับเขาระดับปริญญาเอกเปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 

1.3.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด  

ปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,986 คน  จําแนกตามหลักสูตร 

และระดับการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 16  โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,825 คน นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท 112 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 49 คน ดังภาพที่ 6-8 (รายละเอียดดังตารางท่ี 13 สวนท่ี 3)  

 

ภาพท่ี 6 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดเปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 
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              ภาพท่ี 7 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 
 

 

ภาพท่ี 8 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 
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1.4 ผูสําเร็จการศึกษา  

 ในปการศึกษา 2561 มีผูสําเร็จการศึกษา ท้ังสิ้น 519 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 427 คน 

ระดับปริญญาโท 56 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน เปรียบเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

ปการศึกษา 2560 ดังภาพท่ี 9-11 (รายละเอียดดังตารางท่ี 14 สวนท่ี 3) จากขอมูลจะเห็นไดวาในระดับปริญญาตรี

มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษามากกวาในปการศึกษา 2560 ผลการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2561 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 

78.10 และยังไมไดงานทํา คิดเปนรอยละ 21.90 

 

ภาพท่ี 9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561 
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ภาพท่ี 10 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561 
 

 

ภาพท่ี 11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2561 
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1.5 การพัฒนาหลักสูตร  

 ปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดเปดหลักสูตรท่ีมีการจัดเรียนการสอนรวม 21 หลักสูตร  

โดยแยกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร ในปการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

ของสกอ. จํานวน 13 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีชะลอการรับเพ่ือปดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 หลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา 2562 และหลักสูตรที่ชะลอการรับ 

รายละเอียด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาฟสิกส 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาเคมี 
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาคณิตศาสตรศึกษา 

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาเคมี 

หลักสูตรท่ีชะลอการ
รับเพ่ือปดหลักสูตร 

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาฟสิกสอุตสาหกรรม  

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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1.6 โครงการเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหมีทักษะสําคัญท่ีจําเปนตอการทํางานและ

การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข จึงไดจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ดานไดแก  

ดานท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม 

ดานท่ี 2 ความรู 
ดานท่ี 3 ทักษะทางปญญา 
ดานท่ี 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดกิจกรรม/โครงการจํานวนท้ังหมด 22 โครงการ งบประมาณ

สนับสนุนรวม 1,210,010 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา จํานวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทักษะท่ีไดรับการพัฒนา 
ดานท่ี 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะ
ทาง

ปญญา 

ดาน 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดาน 5 
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 เตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน  1 ต.ค. 61–30 ก.ย. 62 200 40,050.99      
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 17-19 ก.ค. 62 577 27,450      
3 SCI Smart Ambassador  17 ก.ค.-30 ส.ค. 62 562 22,400      
4 สงเสริมและพัฒนาทักษะการทํางานระหวางเรียน 1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 33 29,400      
5 คายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 14-15 มิ.ย. 62 36 27,000      
6 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร  
1 ก.พ.-21 มี.ค. 62 627 62,000      

7 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ประจําปการศึกษา 2560 17-20 ธ.ค. 62 541 75,950      
8 Love at First Science 27 มิ.ย-7 ก.ค. 62 657 93,258      
9 หน่ึงหลักสูตร หน่ึงโครงการ จากวิชาการสูสังคม  

(บาน โรงเรียน วัด) 
1 ต.ค. 61–30 ก.ย. 62 220 121,987.30      

10 แฟนซีปารตี้พ่ีป 4 (ปจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ป
การศึกษา 2561) 

24 เม.ย 62 310 47,000      

11 กิจกรรมเพ่ือลดการตกออกของนักศึกษา 1 ต.ค. 61–30 ก.ย. 62 160 32,030      
12 สนับสนุนการประกวดแขงขันดานวิชาการและวิชาชีพของ

นักศึกษา 
1 ต.ค. 61–30 ก.ย. 62 20 76,255.12      
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา จํานวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทักษะท่ีไดรับการพัฒนา 
ดานท่ี 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะ
ทาง

ปญญา 

ดาน 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดาน 5 
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 การแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ UBU 
Games 

28 ต.ค. 61 375 16,724      

14 การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธจําปา  26 ก.พ.-1 มี.ค. 62 250 15,232      

15 การประกวดเชียรลีดเดอรในกีฬาสัมพันธ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

28 ต.ค. 61 22 15,000      

16 การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย 2-8 มิ.ย. 62 83 116,928      

17 Science Edutainment : สันทนาวทิยาศาสตร 27 มิ.ย-14 ก.ค 62 56 16,800      
18 สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมจติอาสา 1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 1,082 50,300      
19 พิธีไหวคร ูและมอบทุนการศึกษา 25 ก.ค. 62 450 10,089      
20 วันลอยกระทง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเลิกโครงการ -       
21 ศิษยเกาสมัพันธ ยกเลิกโครงการ -       

(ขอมลูจากงานพัฒนานักศึกษา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 
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1.7 ผลงานของนักศึกษา 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดเขารวมการประกวดแขงขันตางๆ ท้ังระดับภูมิภาคและระดับชาติใน

หลากหลายรูปแบบ รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําปการศึกษา 2562 (รายละเอียดดังตารางท่ี 15  

สวนท่ี 3) 

   
 

   
 
 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี

อาจารยรัชวุฒิ โคตรลาคํา อาจารยท่ีปรึกษาชมรม ไดรับรางวัลผลงานระดับเงิน (ดีมาก) จากกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดําเนินกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจําป 2561  ณ โรงแรมทีเค 

พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีตัวแทนนักศึกษาจํานวน 4 ราย เขารวม ไดแก นายสถาพร สายศรี  ประธานชมรมฯ

นายศราวุธ ชางอาจ นางสาวกัญญาพัช อินลี และนางสาวภัทราภรณ สุขจิต  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม ชั้นปท่ี 3   
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เม่ือวันจันทรท่ี 10 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารวมโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพาราระดับเขต 

ประจําป 2562” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงจัดข้ึนโดยการยางแหงประเทศไทย (กยท.) และแบง

การประกวดเปน 2 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑยางพาราอัตลักษณ หัวขอ "หมอนยางพ้ืนถ่ิน (Local Premium)” 

ผลงานหมอนฟาครามเพ่ือสุขภาพ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พัฒนาโดย นางสาว

กัญญารัตน พรมมานอก นางสาวโสภา อางคําหงส นางสาวรัตนากร ดอกไม นางสาวสุวรรณา วรครุฑ นางสาว

เกษมณี ลาปะ นางสาวอุบลรักษ ภิลาคุณ  นายอดิศักดิ์ ไพกะเพศ และ นายธนพล ชินฮาด นักศึกษาสาขา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมเกียรติบัตร และ

ไดรับรางวัลชระเลิศระดบัประเทศไดเงินรางวัล 50,000 บาท ตอไป และผลงานหมอนเตยหนาม-สาม-แบ บานโค

กระเวียง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พัฒนาโดยนายชาญณรงค สายลุน  

นางสาวนันทนัช เสนาวงษ  นางสาวนีรนุช แนนอุดร  นางสาวพุธรัตน นวลภักดี และ นางสาวอรอนงค พวงพันธ 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ

วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อใบเตยโคกระเวียง พรอมเกียรติบัตร โดยมีผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารยประจํา

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนอาจารยท่ีปรึกษา

และควบคุมการผลิตผลงานคุณภาพเขารวมการประกวด เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซ่ึงการประกวดครั้งนี้จัดข้ึน  

ณ การยางแหงประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

   

วันอาทิตยท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีม FU-EL SKY และทีม Rub-Bit พรอมอาจารย

ท่ีปรึกษาเขารวมการแขงขันการประกวดโครงการ “GSB Startup University Model” ในงาน “GSB Smart 

SMEs Smart Startup 2018” โดยทีม ทีม Rub-Bit ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พรอมเงินรางวัล จํานวน 

50,000 บาท จากผลงาน “เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ” ซ่ึงสมาชิกในทีม จํานวน 4 คน 

ประกอบดวยนายกรวิช แกวดี นายภาณุพงศ  นางาม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว

กาญจนา  บําเพ็ญ และ นายอาณุวรรณ  กาลจักร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมี  
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โดยมี ดร.ศันศนีย ศรีจันทร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมี และ  

นายอนุพงษ  รัฐิรมย อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงการดังกลาว  

   

นอกจากนั้นผลงานของทีม FU-EL SKY ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พรอมเงินรางวัล จํานวน 

30,000 บาทจากผลงาน “อากาศยานไรคนขับหวานเมล็ดเพ่ือการเกษตร สมาชิกในทีม จํานวน 3 คน 

ประกอบดวยนางสาวนิศาชล  บุญจรัส นายณรงคฤทธิ์  อินทนนท และ นายอิทธิพล  มะโนธรรม นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

อาจารยท่ีปรึกษา 

1.8 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะ 

พิธีปจฉิมนิเทศ นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 
วันท่ี 24 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดพิธีปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เพ่ือเตรียมความ

พรอมดานเจตคติในการทํางานรวมกับผู อ่ืน การใชชีวิตในสังคมใหมีความสุขและสรางความภาคภูมิใจใน

สถาบนัการศึกษา รวมท้ังใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาท่ีในการประกอบอาชีพท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากนี้ยังใหขอคิดและขอเสนอแนะในการหางานและการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จ 

   

   
     

  

37 
 



 

กิจกรรมคณบดีพบผูปกครอง  

วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมคณบดีพบผูปกครองนักศึกษาใหม คณะ

วิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษารวมถึงการใชชีวิตและปฏิบัติ

ตัวในรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นเขาพบคณาจารยแตละสาขาวิชา เพ่ือแนะนําการเรียน แนวทางการประกอบอาชีพ 

รวมถึงรวมหาแนวทางในการดูแลนักศึกษาใหสามารถเรียนใหสําเร็จตามเปาหมาย 

   

    
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2562 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือแสดงความยินดีและให

คําแนะนําในดานการเรียน กิจกรรม รวมถึงการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นนักศึกษาเขาพบคณาจารยใน

สาขาวิชา เพ่ือฟงรายละเอียดการศึกษา การวางแผนการเรียนและการปรับตัวเพ่ือใหสามารถศึกษาไดสําเร็จตาม

เปาหมาย 
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จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2019 (North Eastern 

Science and Technology Conference 2019: NESTC 2019)  

วันท่ี 28 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2019 (North Eastern Science and Technology Conference 2019: NESTC 2019) 

โดยในปนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเจาภาพจัดงาน ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรท้ังสองสถาบันไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเผยแพรงานวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชน และการสรางความรวมมือทางวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกันและกันระหวางคณาจารย นักวิชาการ และ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรท้ังสอง

สถาบัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และความรวมมือในการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยตอไปใน

อนาคต  
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อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมเพ่ือประยุกตการใชงานเพ่ือชุมชนและอุตสาหกรรมและการพัฒนา

ทักษะการเขียนผลการวิจัยเพ่ือการเผยแพรระดับนานาชาติ  

วันท่ี 6 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความรูและเพ่ิมทักษะ

ในการสรางสรรคนวัตกรรม จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมเพ่ือการประยุกตใชงานเพ่ือชุมชน

และอุตสาหกรรมใหกับนักศึกษาในโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทย) ท้ังนี้ นักศึกษาในโครงการฯ คณาจารย บุคลากร ผูเขารวมโครงการ ไดพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

สรางสรรคนวัตกรรม เนนเพ่ือชุมชนและอุตสาหกรรมและการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรในระดับนานาชาติ

ตอไป 

 

         

     
   

Mini-symposium on Science and Technology for Science Achievement Scholarship of 

Thailand  

วันท่ี 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตรไดจัดงาน Mini-

symposium on Science and Technology for Science Achievement Scholarship of Thailand ข้ึนโดย

มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ไดมีการ

เรียนเชิญนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและมี

ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาบรรยายพิเศษ เพ่ือเปนการสรางทัศนคติ

ท่ีดีในดานวิทยาศาสตร สรางแรงบันดาลใจ และเปนแบบอยางท่ีดี แกนักศึกษา ในโครงการพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร นักเรียน และมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ทางดานการวิจัย และการทํางาน ระหวางนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียงกับกลุมนักศึกษา

เปาหมาย และเปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานท่ีไดจากการศึกษาวิจัยพรอมท้ังไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูท่ีมีความรูและมีประสบการณท้ังจากสาขาวิชาเดียวกันและสหสาขาวิชา  เปนการพัฒนาในดานวิชาการท้ังในเชิง

ปฏิบัติ และเชิงทฤษฎีใหเปนกลุมนักศึกษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเทาระดับนานาชาติได 
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การอบรมเคมีคํานวณ ครั้งท่ี 15 สรางเครือขายนักวิจัยสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 

วันท่ี 7-9 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพจัดโครงการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคํานวณ ครั้งท่ี 15 (15th-TS2C2)  เพ่ือใหนักวิจัย คณาจารย นิสิตนักศึกษา ไดรับ

ความรูพ้ืนฐานจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท้ังจากในประเทศและตางประเทศ นําไปสูความรวมมือดานการศึกษา

และการวิจัยในอนาคต โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปด

อบรม และ รองศาสตราจารย ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธิ์ หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร กลาวตอนรับ ซ่ึงไดรับ

ความสนใจจาก นักวิจัยในสถาบันตางๆ เขารวมจํานวนมาก ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
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ม.อุบลฯ-รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการThailand-Japan 

Student ICT Fair 2019(TJ-SIF2019) 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรไดเขารวมประชุมหารือในเรื่องการเปนเจาภาพจัดงานวิชาการ

ระดับนานาชาติ งานมหกรรมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2019 (TJ-SIF 2019) ซ่ึงมีกําหนดจะ

จัดข้ึน ระหวางวันท่ี 19-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

   
 

   
    

1.9 ทรัพยากรและสิ่งสนบัสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษา 
1.9.1 ทุนการศึกษา 

  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จํานวน 90 ทุน และทุนจาก

ผูสนับสนุนและบริษัทเอกชน จํานวน 29 ทุน ซ่ึงสวนใหญเปนทุนการศึกษาแบบตอเนื่อง จํานวน 61 ทุน และ

ประเภทรายป จํานวน 58 ทุน (รายละเอียดดังตารางท่ี 16 สวนท่ี 3)  นักศึกษาสวนใหญกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

จากกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยในปการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาท่ีเปน 

ผูกูยืมเงิน จํานวนท้ังสิ้น 850 คน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 22,961,200 บาท จําแนกเปน  

ผูกูยืมในลักษณะท่ี 1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 

683 คน เปนเงิน 18,388,650 บาท ผูกูรายเกา จํานวน 597 คน และผูกูรายใหม จํานวน 86 คน  

 ผูกูยืมในลักษณะท่ี 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเปนความตองการหลัก 

ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ จํานวน 154 คน เปนเงิน  

3,992,700 บาท แบงเปน ผูกูรายเกา จํานวน 131 คน และผูกูรายใหม จํานวน 23 คน รวมจํานวนผูกูยืม

เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 837 คน เปนเงิน 

22,381,350 บาท 

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตรมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆในการผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูง โดยการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงในปการศึกษา 

2562 มีนักศึกษาไดรับทุนจากโครงการตางๆ รวมท้ังสิ้น 51 ทุน ดังนี้  
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1. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) จํานวน 23 ทุน 

เงินทุนสนับสนุน 5,711,200 บาท  

2. โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร (สควค.) จํานวน 8 ทุน  

เงินทุนสนับสนุน 3,587,706 บาท 

3. โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (TGIST) จํานวน 11 ทุน เงินทุนสนับสนุน

2,118,000 บาท 

4. โครงการศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) จํานวน 7 ทุน เงินทุนสนับสนุน

2,145,000 บาท 

5. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จํานวน 2 ทุน เงินทุนสนับสนุน 544,000 บาท 
 

1.9.2 ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

คณะวิทยาศาสตรมีระบบสนับสนุนเพ่ือการเรียนรูและระบบสวัสดิการสําหรับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและนักศึกษาคณะอ่ืนๆท่ีมาใชบริการท่ีคณะ ดังตอไปนี้ 

   1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   มหาวิทยาลัยเปนผูจัดการเทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) สําหรับ

ใหบริการใชงานระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตภายในคณะแกนักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายใหบริการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารตางๆ ของคณะ รวมท้ังคอมพิวเตอรแมขาย (Computer Server) 

และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ประจําทุกหองเรียน หองประชุม และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2) ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 

มหาวิทยาลัยจัดสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูต างๆ ไดแก 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บริการดานซอฟแวร ซอมบํารุง IT clinic โดยสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายเปน

ผูดูแล สํานักวิทยบริการใหบริการยืมหนังสือและสื่อสําหรับการเรียนการสอน หองประชุม และฐานขอมูลตางๆ 

นอกจากนั้นงานบริการการศึกษายังมีระบบงานทะเบียนนักศึกษาเพ่ือเปนฐานขอมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษาและ

ผลการเรียนของนักศึกษา 

   
 

ในสวนของคณะวิทยาศาสตร มีระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือชวยในการบริหารจัดการท้ังดานการเรียน

การสอน และการทํางาน และบริการนักศึกษา เชน ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา ตัวอยางขอสอบ และระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร เปนตน  
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3) ระบบสวัสดิการเพ่ือนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการเพ่ือนักศึกษาและบุคลากร เชน โรงอาหาร หอพัก สนามกีฬา 

สถานท่ีออกกําลังกาย และอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย  
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย 

ยุทธศาสตร พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน 

เปาประสงค ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/

นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และ

เชิงพาณิชย  

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางระบบพัฒนานักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3. การเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพ่ือขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม  
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย และเกิดผลกระทบท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
4. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาใหเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ 
    คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)  
2. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
3. รอยละนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน  
4. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 
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2.1 การสนับสนุนดานการวิจัย  

ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 36 โครงการ งบประมาณ 8,803,025 บาท โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานภายใน จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 5,015,600 บาท และไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 3,787,425 บาท ดังภาพท่ี 12  

 

ภาพท่ี 12 งบประมาณจากแหลงทุนภายใน และภายนอกเปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 
 

 เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 จะเห็นไดวาป 2562 งบประมาณโครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุน

จากแหลงทุนภายในเพ่ิมข้ึน 230,300 บาท ในขณะท่ีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในป 2562  

ต่ํากวาป 2561 ถึง 3,514,953 บาท แมวาจํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับจะลดลงแตโครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุน

หลายโครงการเปนโครงการวิจัยขนาดใหญ รวมถึงโครงการท่ีมีความรวมมือกับภาคเอกชน แสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตรท่ีเปนท่ียอมรับ 

 โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนนุจากแหลงทุนภายในจํานวน 18 โครงการประกอบดวย  

1. โครงการสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน 8 โครงการ 

2. โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 7 โครงการ  

3. โครงการสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 โครงการ  

 3.1 ทุนวิจัยสถาบัน  1 โครงการ 

3.2 ทุนนักวิจัยหนาใหม  2 โครงการ 

         (รายละเอียดดังตารางท่ี 17-21 สวนท่ี 3) 

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

ป 2561 ป 2562 

งบประมาณ (บาท) แหลงทุนภายใน  แหลงทุนภายนอก 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกจํานวน 18 โครงการ ประกอบดวย 

1. โครงการพัฒนานักวิจัย (ทุนวิจัยรวม สกว.-ม.อบ.)  4 โครงการ 

2. โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของอาจารยรุนใหม 1 โครงการ 

3. โครงการ สวทช. (ทุนนักวิจัยรุนใหม วท.) 5 โครงการ 

4. โครงการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) 1 โครงการ 

5. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย เครือขายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง สกอ. 1 โครงการ 

6. ทุนสนับสนุนจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร ม.อบ.  5 โครงการ 

7. ทุนวิจัยจาก The Mushrooom Initiative Limited, Hong Kong  1 โครงการ 
 

2.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนประจําป 2562 
ในปงบประมาณ 2562 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรไดรับรางวัลท้ังหมด 4 คน เปนรางวัลจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คนและจากคณะวิทยาศาสตร 2 คน ดังนี้ 

ผศ.ดร. สุทธินาถ  หนูทองแกว   

ไดรับรางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุดดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี   
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง 

 
ดร. ศันศนีย  ศรีจันทร และคณะ ไดรับ 
รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม  
ผลงานวิจัย: “เครื่องผสมน้ํากรดฟอรมิกแบบอัตโนมัติ”                 
 
 
  
ผศ.ดร. ศิริวัฒน ระดาบุตร  ภาควิชาเคมี   
ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง 
 
   
 
ผศ.ดร. ปุริม  จารุจํารัส   
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยท่ีจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดีเดน 
ผลงานอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 14498: ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ํา
ยางพารา  
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2.3 การนําผลงานวจัิยไปเผยแพรและใชประโยชน 

ในปงบประมาณ 2562 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตรไดนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชนท้ังหมด 

3 ผลงาน ดังนี้ 

1. ผศ. ชัยวุฒิ  วัดจัง  โครงการ การควบคุมการปลดปลอยปุยยูเรียดวยน้ํายางธรรมชาติและแปง 

2. อ.อนุพงษ รัฐิรมย และ ดร.ศันศนีย ศรีจนัทร โครงการสรางและพัฒนาตนแบบตูผสม Formic Acid อัตโนมัติ

แบบหยอดเหรียญ 

3. ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร โครงการอากาศยานไรคนขับหวานเมล็ดเพ่ือการเกษตร 

   
 

   
 

2.4 การจัดการทรัพยสินทางปญญา 

ในปงบประมาณ 2562 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน

ไดแก ผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ ผลงานชื่อ สารเคลือบปุยเพ่ือควบคุมการปลดปลอยจากน้ํา

ยางพาราธรรมชาติและแปง และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุริม จารุจํารัส ผลงานชื่อ ชุดทดสอบแมกนีเซียม

ภาคสนามในน้ํายางพารา ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 การย่ืนขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรประจําป 2562 

ลําดับ ช่ือผลงาน ช่ือผูประดิษฐ เลขท่ีคําขอ วันท่ีออกให 

1 ชุดทดสอบแมกนีเซียม
ภาคสนามในน้ํายางพารา 

ผศ.ดร. ปุริม จารุจํารัส 14498 22 ตุลาคม 2561 

2 สารเคลือบปุยเพ่ือควบคุม 

การปลดปลอยจากน้ํายาง
ธรรมชาติและแปง 

ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง และ 

รศ.ดร. สายันต แสงสุวรรณ 

1601001124 25 ตุลาคม 2562 

                                                                         (ขอมูลจากงานสงเสริมการวิจยั วันท่ี  16 ตุลาคม 2562) 

 

2.5 ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2562 

ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรมีการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยท้ังระดับชาติ นานาชาติ  

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจํานวน 53 ผลงงาน นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

2 ผลงาน และจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน จํานวนผลงานสรุปดังตารางท่ี 5 (รายละเอียดดังตารางท่ี 

21-24 สวนท่ี 3) ซ่ึงผลงานการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมีจํานวนสูงกวาในวารสารระดับชาติ  

 

ตารางท่ี 5 สรุปผลงานการตีพิมพเผยแพรและการนําไปใชประโยชนประจําป 2562 

รายการ ระดับนานาชาต ิ ระดับชาต ิ รวม 

ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร 24 4 28 

การเผยแพรในงานประชุมวิชาการ 15 10 25 

การนําไปใชประโยชน  2 2 

จดสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบตัร  1 1 

รวม 39 17 56 
(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี  16 ตุลาคม 2562) 
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ยุทธศาสตรที่  3 ดานการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เปาประสงค ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการ
แกปญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศ  โครงการบริการวิชาการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
2. สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย การยก 
ระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสราง
ผูประกอบการรายใหม   
3. ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. พัฒนางานบริการทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก 
3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีนําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย 
5. จํานวนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงข้ึนเม่ือเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
6. จํานวนผูประกอบการใหมท่ีเกิดข้ึน 
7. รอยละของผูรับบริการท่ีนําความรูไปใชประโยชน  
8. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ  
9. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
10. รอยละการนําความรูจากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง เกิดการนําไปใชเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม 
ชุมชน การนําขอเสนอเชิงนโยบาย 
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3.1 การสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการจาก

งบประมาณแผนดิน จํานวน 17 โครงการ งบประมาณท้ังหมด 4,174,692.79 บาท และงบประมาณสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก จํานวน 2 โครงการ งบประมาณท้ังหมด 6,805,802 บาท ดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 งบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ  

ลําดับ ช่ือกิจกรรม/โครงการ  งบประมาณแผนดิน 
(บาท) 

1 บานนักวิทยาศาสตรนอย 149,5000 
2 วันนวัตกรรมการสอน  นวัตกรและนักวิทยาศาสตร 632,700 
3 KICKOFF Young YouTube Creator คายสรางไอเดียแชรท่ัวโลก 64,600 
4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

สําหรับบุคลากรทางการแพทย 
117,600 

5 การบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนดวยถังดักไขมันอยางงาย 67,800 
6 ธนาคารขยะครัวเรือน แยกท่ีตนทาง อยางมีสวนรวมของชุมชน 85,200 
7 การออกแบบสรางสื่อการเรียนการสอนและทักษะการใชสําหรับบท

ปฏิบัติการทางฟสิกส สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
89,200 

8 การดูแลและซอมบํารุงรักษากลองจุลทรรศนแบบใชแสงในโรงเรียน 57,000 
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงงานในโรงเรียน 47,992.79 
10 STEM Camps 140,160 
11 การสรางเครื่องมือวัดปริมาณตางๆสําหรับโครงงานวิทยาศาสตรดวย

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
118,000 

12 Young Developer Academy ปท่ี 1 - การพัฒนา Website ในยุค 
Thailand 4.0 

69,400 

13 จากคุณประโยชนของขาวกลองงอกสูการสรางอาชีพ 92,340 
14 พัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือเตรียมการสอบโอเนตสําหรับนักเรียน

โรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
200,000 

  15 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบานปาหญาคา
และศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ระยะท่ี 3 
(ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการรวมพัฒนา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) 

150,000 

16 ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล น้ําประปาเพ่ืออุปโภค ชุมชนบานศรีไค  
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

100,000 

17 แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน 

1,993,200 

(ขอมลูจากงานบริการวิชาการ วันท่ี 9 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 7 งบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการจากภายนอก 

ลําดับ ช่ือกิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ 
(บาท) 

1 โอลิมปกวิชาการ สอวน. 5,224,500 

2 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 1,581,302 

3 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

16,530,000 

(ขอมลูจากงานบริการวิชาการ วันท่ี 9 ตุลาคม 2562) 

   

   

 

3.2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการ (จําแนกตามกลุม) 

1) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

คณะวิทยาศาสตร นําโดยผศ.ดร. ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิเสลา และ ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม จัดโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูดานเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดวย
การจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐาน 
กิจกรรมยอยท่ี 1 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานวิทยาศาสตรของ
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 หอง CLB4202 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

54 
 



 

   

  
กิจกรรมยอยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานวิทยาศาสตรของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

สําหรับโรงเรียนท่ีจะขอรับตราพระราชทานป 2561 วันท่ี 3 มีนาคม 2562 หอง CLB4202 อาคารเรียนรวม 4 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 3 ผูนําเครือขายทองถ่ินเขารับการอบรมเรื่องวิทยาการคํานวณ เม่ือวันท่ี 22-24 เมษายน 2562 

โรงแรมเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหผูนําเครือขายทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูลงมือทํา

และโครงงานวิทยาศาสตร 

 

    
 

กิจกรรมยอยท่ี 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องอากาศ เม่ือวันท่ี 1-2 

มิถุนายน 2562 หอง Sc131 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูดาน

เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดวยการจัดการเรียนรูลงมือทํา ทํานาย-สังเกต-อธิบาย 
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กิจกรรมยอยท่ี 5 นําเสนองานวิจัยท่ีสืบเนื่องจากกิจกรรมการทดลองเรื่องไฟฟาในงานประชุม siam physics 

congress เม่ือวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2562  โรงแรม Hansa JB หาดใหญ จังหวัดสงขลา เพ่ือการตีพิมพเทคนิคการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยในระดับนานาชาติ 

 

      
 

กิจกรรมยอยท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องน้ํา เม่ือวันท่ี 15-16 

มิถุนายน 2562 หอง Sc131 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูดาน

เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดวยการจัดการเรียนรูลงมือทํา ทํานาย-สังเกต-อธิบาย 

 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 7 พิธีรับตราพระราชทานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 หองฟนิกส 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือสงเสริมใหครูใชเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดวยการ

จัดการเรียนรูลงมือทํา ทํานาย-สังเกต-อธิบายและโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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2) วันนวัตกรรมการสอน นวัตกร และนักวิทยาศาสตร 

ปงบประมาณ  2562 คณะวิทยาศาสตรรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก จัดโครงการ “สัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2562”ภายใต “โครงการวันนวัตกรรมการสอน นวัตกร และนักวิทยาศาสตร” ใน

ระหวางวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ และ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมและกระตุนใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไปไดเรียนรู ทราบถึงความสําคัญและความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังยังเปน

การเปดโอกาสสงเสริมใหครู นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

ทางดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับภูมิภาค โดยรูปแบบของกิจกรรมเปนการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง

วิชาการ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังการแขงขันความสามารถทางวิทยาศาสตร 

จากท้ังสวนกลางและภาควิชาตางๆ โดยโครงการจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและกระตุนให นักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดเรียนรู ทราบถึงความสําคัญและความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี และสงเสริมใหครู นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

ทางดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับภูมิภาค  
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3) KICKOFF Young YouTube Creator คายสรางไอเดียแชรท่ัวโลก 

เม่ือวันท่ี 15-17 มีนาคม 2562 คาย Kickoff Young YouTube Creator สําหรับเด็กและเยาวชนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 30 ราย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูในการใชชีวิตโลกยุคดิจิทัล 

การมีตัวตนในยุคดิจิทัล และมารยาทในสังคมยุคดิจิทัลไดและเพ่ือเปนการจัดกิจกรรมใหเยาวชนในการผลิตสื่อ

ดิจิทัลอยางสรางสรรคและแบงปนใหผูอ่ืนในสังคมออนไลนผานทางเว็บไซตYouTube  

  

 
 

4) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับบุคลากรทางการแพทย 

วันท่ี 5-6 ตุลาคม 2562 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

จัดบรรยาย และฝกภาคปฏิบัติ โดยการเดินสํารวจหนวยงานในโรงพยาบาลทําการคนหาและประเมินความเสี่ยงใน

โรงพยาบาล โดยการทํากิจกรรมกลุม (กรณีศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค) 
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5) การบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนดวยถังดักไขมันอยางงาย 

คณะวิทยาศาสตร นําโดยอาจารยรัชวุฒิ โคตรลาคํา พรอมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมให

ความรูและจัดกิจกรรมแกชาวบาน                                                                                             

1. อบรมใหความรูในการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนและฝกปฏิบัติจัดทําถังดักไขมันอยางงายเพ่ือใชในครัวเรือน 

วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2562 วัดบานหนองสองหอง ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี และ วันท่ี 29 

กรกฎาคม 2562 วัดบานศรีไค หมู 4 ต.ศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธาน ี 

2. ติดตั้งถังดักไขมัน ท่ีไดจัดทําข้ึนในแตละครัวเรือน โดยเนนครัวเรือนท่ีเปนรานอาหาร ท้ังหมด 33 ครัวเรือน 

   

   
 

6) ธนาคารขยะครัวเรือน แยกท่ีตนทาง อยางมีสวนรวมของชุมชน 

วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2562 อาจารยรัชวุฒิ โคตรลาคํา ไดจัดการอบรมในหัวขอแนวทางการจัดการขยะในชุมชน

ประเภทขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และฝกปฏิบัติการจัดทําถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและแนว

ทางการจัดการขยะในชุมชนประเภทขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายใหกับชาวชุมชนในตําบลธาตุและตําบลศรีไค

จํานวน 80 คน จาก 60 ครัวเรือน เพ่ือใหชุมชนไดมีความรูในการแยกขยะและมีถังขยะรองรับและรวบรวมขยะ   

รีไซเคิลกอนท่ีจะนําไปขาย ทําใหชุมชนสามารถลดจํานวนขยะท่ีจะตองนําไปกําจัดและสามารถนําขยะกลับมาใช

ประโยชนได นองจากนี้ทางโครงการไดมีการติดตามผลการแยกขยะของชาวชุมชนท่ีไดรับการอบรมในชวงเดือน 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 
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7) การออกแบบสรางส่ือการเรียนการสอนและทักษะการใชสําหรับบทปฏิบัติการทางฟสิกส สําหรับครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วันท่ี 16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หอง PHY1401 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีไดจัดกิจกรรมการออกแบบสรางสื่อการเรียนการสอนและทักษะการใชสําหรับบทปฏิบัติการทาง

ฟสิกส สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนนกิจกรรมการทดลองใหมากเพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจ และใช

ทักษะการคิด วิเคราะห คํานวณ รวมท้ังเทคนิคการสอนนักเรียนดวยวิธีการตางๆ เพ่ือโนมจิตใจของนักเรียนใหมี

ความชอบในวิชาฟสิกส 
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8) การดูแลและซอมบํารุงรักษากลองจุลทรรศนแบบใชแสงในโรงเรียน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ืออบรมครู เจาหนาท่ี ผูท่ีดูแลและท่ีรับผิดชอบ

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาชีววิทยา ใหมีความรูวิธีการใชและการบํารุงรักษากลองจุลทรรศน

ในเบื้องตนอยางถูกตอง เพ่ือใหการเรียนการสอนระดับมัธยมตนและมัธยมปลายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิจกรรมครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม  

กิจกรรมครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  

กิจกรรมครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2562  ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  

กิจกรรมครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา  

กิจกรรมครั้งท่ี 5 ในวันท่ี 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  

กิจกรรมครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ 

  

   

   
 

9) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงงานในโรงเรียน 

เม่ือวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2562 คณะวิทยาศาสตรไดจัดอบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร ในโรงเรียนซ่ึงเปน

กิจกรรมท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพมากวิธีการหนึ่ง จะทําใหเกิดการคิดและการ

คนควาอยางเปนระบบ และจากโครงงานท่ีมานําเสนอและแขงขันในวันวิทยาศาสตร ยังพบวาบางโครงงาน

วิทยาศาสตรยังไมครอบคลุมครบถวน หรือออกแบบการวิจัยพ้ืนฐานใหสอดคลองกับประเด็นปญหาของโจทยวิจัย 

ยังไมเพียงพอ ดังนั้น การดําเนินการเพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐาน การออกแบบการวิจัย และการทดสอบปญหาโครงงาน 

จึงมีความจําเปนตองสงเสริมใหกับครูในโรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันจะสงผลตอนักเรียน และ

การศึกษาศาสตรของประเทศตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือออกแบบและทําการทดลองโครงงานสําหรับครูในโรงเรียน 
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2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะการออกแบบโครงงานในโรงเรียนสําหรับครู 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับครูในโรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี แบงเปน 2 กิจกรรมหลัก ไดแก 

1) กิจกรรมเพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐาน ทักษะการทําโครงงาน และการออกแบบการทดลอง ในวันท่ี 1 ครูจากโรงเรียน

เครือขายฯ เขารวมรับความรู พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรบูรณาการเพ่ือการดําเนินการโครงงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีประโยชน ดวยแนวทางการ STEM โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ และทักษะการออกแบบการตั้ง

โจทยปญหา และการเขียนแผน การออกแบบทดลอง เพ่ือการดําเนินการทดลอง ในกิจกรรมวันท่ี 2 

2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําการทดสอบปญหา สมมติฐานและการทําการทดลองจากโจทยท่ีกําหนดใน

วันแรกคุณครู จํานวน 43 คนท่ีไดรับการอบรม ท่ีมีกลุมแนวคิด หรือตั้งโจทยวิจัยรวมกัน ไดจัดหา / ไดรับอุปกรณ

เพ่ือทําการทดลอง ตามการออกแบบในวันท่ี 1 นํามาจัดทํา และทดสอบสมมติฐานดังกลาว ในหองปฏบัติการ และ

สรุปผล เพ่ือเขียนรายงานโครงงาน และกิจกรรมถามตอบ และมอบเกียรติบัตร 

 

   
10) การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Camps   

วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Camps โรงเรียนบานมวงใหญ 

อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธาน ีจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาและความคิด

สรางสรรค 
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กิจกรรมยอย การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Camps วันท่ี 12-13 มกราคม 2562 ณ อุทยานแหงชาติผาแตม 

อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  

  

   
 

กิจกรรมยอย การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Camps วันท่ี 19 – 20  มกราคม 2562  โรงเรียนนารายณคําผง  
จ.สุรินทร  

  

   

11) การสรางเครื่องมือวัดปริมาณตางๆสําหรับโครงงานวิทยาศาสตรดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

วันท่ี 29-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารฟสิกส หองปฎิบัติการฟสิกสชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราข

ธานี ไดจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

วันท่ี 29 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐานบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและการเขียนโปรเกรมใหกับครู

และนักเรียนท่ีเขารวมในชวงเชา และในชวงบายมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการวัดสัญญาณไฟฟาดวยบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร  
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วันท่ี 30 มีนาคม 2562 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดความเขมแสงดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร

และการเขียนโปรแกรมใหกับครูและนักเรียนท่ีเขารวมในชวงเชา และเรื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิดวยบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรในชวงบาย 

วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจนับจํานวนดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร

และการเขียนโปรเกรมใหกับครูและนักเรียนท่ีเขารวมในชวงเชา และการแสดงขอมูลแบบเวลาจริงดวยบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรในชวงบาย 

 

  

   
12) โครงการ Young Developer Academy ปท่ี 1 “การพัฒนานวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 ดวย LINE 

Ecosystems” 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการ Young Developer Academy ปท่ี 1 “การพัฒนา

นวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 ดวย LINE Ecosystems” ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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13) จากคุณประโยชนของขาวกลองงอกสูการสรางอาชีพ 

เม่ือวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร จากคุณประโยชนของขาวกลองงอกสูการสรางอาชีพ ณ อาคารปฏิบัติการชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับคุณประโยชนจากขาวกลองงอก และการลงมือปฏิบัติการทําขาวกลองงอก และ การผลิต

ผลิตภัณฑจากขาวกลองงอก ไดแก เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และ ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ เขน สบูและแชมพูจากขาว

กลองงอก ใหแกผูสนใจจากชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง จํานวน 30 ราย เพ่ือใหผูเขารับ

การอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตอยอดสรางเปนผลิตภัณฑสําหรับนําไปประกอบอาชีพหลักหรือ

อาชีพเสริม เพ่ืมรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว หรือ ชุมชน 
 

΅ ΅  

 

14) พัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือเตรียมการสอบโอเนตสําหรับนักเรียนโรงเรียนเครือขาย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมการสอบโอเนต 

สําหรับนักเรียนโรงเรียนเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแก โรงเรียนบานโนนแดง โรงเรียนบัววัด โรงเรียน

บานธาตุ โรงเรียนบานโพธิ์ โรงเรียนบานดอนกลาง โรงเรียนบานแฮหนามแทง โรงเรียนบานหนองสองหอง 

โรงเรียนบานคําขวาง โรงเรียนบานศรีษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร) โรงเรียนบานโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต 4 

โรงเรียนบานกุดระงุม โรงเรียนบานโนนแดง โรงเรียนวัดบานคอหวาง โรงเรียนบานศรีไค โรงเรียนบานดอนผอุง 

และโรงเรียนบานยางวังกางฮุง ซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดดําเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนมาอยางตอเนื่อง โดยในครั้งนี้ ได

จัดอบรมทางวิชาการในวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส และคณิตศาสตร ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 โดย

แบงนักเรียนใหเขารวมอบรมเพ่ือใหเกิดความท่ัวถึง และแบงออกเปน 2 ครั้ง คือครั้งท่ี 1วันท่ี 15-16 ธันวาคม 

2561 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 22-23 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ยังไดเพ่ิมโอกาสใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นปท่ี 3 ซ่ึงไดอบรมในครั้งท่ี 3 วันท่ี 19-20 มกราคม 2562   
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15)  สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาหญาคาและศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวน

ชายแดนภูดานกอย ระยะท่ี 3 (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการรวมพัฒนาโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน)  

คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาหญาคาและศูนยการ

เรียนรูตํารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ระยะท่ี 3 (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการรวมพัฒนา

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน)ในชวงเดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็ปแอป

พลิเคชันในการจัดการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนท่ีนําเสนอขอมูลชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะสัณฐานวิทยา ขอมูล

การเจริญเติบโตและภาพถายของพืชชนิดนั้นๆ 
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16) โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล น้ําประปาเพ่ืออุปโภค ชุมชนบานศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร นําโดย ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรชวย และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําอุปโภคในครัวเรือน หมู 4 ต.ศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ระหวางเดือน สิงหาคม-
กันยายน 2562 (ทุกครัวเรือน 100%) โดยมีพารามิเตอร ดังนี้ คาความเปนกรด-ดาง (pH), คาความขุน 
(Terbidity), คาความกระดาง (Hardness), คาเหล็ก (Fe), คาแมงกานีส (Mn) มาวิเคราะหภาคสนามและใน
หองปฏิบัติการ จัดทําเครื่องกรองน้ําอยางงายใชในครัวเรือน จํานวน 12 ครัวเรือน ในวันท่ี 20 กันยายน 2562 

  

 

17) โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ มูลนิธิมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) จัดโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. เพ่ือ 
1. สงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีโอกาส
ไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ตามความถนัดท้ังในดาน
ทฤษฎีและทักษะดานปฏิบัติ ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท่ีซับซอนได และมีความพรอมท่ีจะเขารับ
การคัดเลือกไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ 
2. เพ่ือชวยพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรระดับโรงเรียนใหเทียบเทา
มาตรฐานสากล 
กลุมเปาหมาย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี  6 จังหวัด (อุบลราชานี ศรีสะเกษ ยโสธร   อํานาจเจริญ  มุกดาหาร และ
นครพนม  สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ และนครราชสีมา   
จัดคาย 1 เม่ือวันท่ี 5 - 20 ตุลาคม 2561  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จัดคาย 2 เม่ือวันท่ี 12 - 26  มีนาคม  2562 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น  271 คน 

67 
 



 

   

   
 

18) กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เพ่ือเสริมทักษะ

และประสบการณใหกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีโรงเรียนเขารวมอบรม ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 

2562 จํานวน 11 โรงเรียน  รวมจํานวนท้ังสิ้น 1,618 คน 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ  

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร  

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร  

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอํานาจเจริญ  

โรงเรียนขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอํานาจเจริญ  

โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี  

โรงเรียนปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ  

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
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บริการวิชาการอ่ืนๆของคณะวิทยาศาสตร 

1) ศูนยประสานงาน ม.อุบลฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประกวดโครงการ KidBright: Coding at School 

for Teacher “KruKid Contest” รอบ 2 

วันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 ศูนยประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดการ

ประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” รอบ 2 ณ โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เปนประธานเปดและกลาวตอนรับคณะครูท่ีเขารวมการประกวดและคณะกรรมการจากเนคเทคนํา

ทีมโดย ดร.เจษฎา  กาญจนะ ดร.เสาวลักษณ  แกวกําเนิด และ ดร.อัชฌา  กอบวิทยา พรอมท้ังคณะกรรมการ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีรวมเปนคณะกรรมการประเมินการนําเสนอผลงานครั้งนี้ 

 

 
 

2) การบริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยีโรงเรียนเครือขายสงเสริมพหุปญญา รูคุณคาแหงตน  

ยุค Thailand 4.0 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

วันจันทรท่ี 26 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการและถายทอด

ความรู เทคโนโลยีโรงเรียนเครือขาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “วัยรุนไทยยุคดิจิ ทัล รู เทาทัน

เทคโนโลยี” ใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จํานวน 600 คน จัดข้ึน

โดย เครือขายผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2 รวมกับ ฝายแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช ภายใตโครงการ “สงเสริมพหุปญญา รูคุณคาแหงตน ยุค Thailand 4.0” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ณัฏฐ  ดิษเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและดร.สมปอง  

เวฬุวนาธร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิทยากรพรอมนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (วิชาเอกคอมพิวเตอร) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน 3 คน เปนผูชวยวิทยากร 
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3) สพป.อุบล 5 รวมกับทีมวิทยากร ศูนยประสานงาน Kidbright ม.อุบลฯ เพ่ิมทักษะผูบริหารและคณะครูจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล” 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําทีมโดย ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคําภา 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนผูประสานงาน ศูนย

ประสานงาน Kidbright (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดนําทีม

วิทยากรรวมใหความรูเก่ียวกับการใชงานบอรด KidBright ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล” ในระหวางวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมสิริโพธิ์แกว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 
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4) คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลฯ รวมกิจกรรมการเฝาระวังปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

ณ บริเวณทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมคณะ

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รวมสังเกตการณกิจกรรมการเฝาระวังปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 และให

ความอนุเคราะห นางสาวสุพรรณิการ  ซาเหลา อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาควิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร เขารวมกิจกรรมพรอมนําเครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณฝุน PM2.5  

รวมกิจกรรมดังกลาวครั้งนี้ ในชวงระหวางวันท่ี 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2562 ณ บริเวณทุงศรีเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 

   

   
 

5) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งท่ี 21  

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ในนามศูนยประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประกวดโครงงาน

ของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งท่ี 21” (Young Scientist Competition 2019 : YSC2019) รอบภูมิภาค  

(รอบ2) ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนผูมีความสามารถระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 2 - 6 หรือเทียบเทา จากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ เพ่ือเขารวมการแขงขัน

และเปนตัวแทนภูมิภาคเขารวมการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศพรอมเปนตัวแทนประเทศตอไป 
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6) คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลฯ โชวผลงานผลิตเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ 4.0 ชวยกลุม

เกษตรกรสวนยางตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สงผลดีตอสุขภาพและอนามัย 

คณะวิทยาศาสตร รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สงมอบ “เครื่องผสม Formic 

Acid แบบอัตโนมัติ” ใหแกกลุมเกษตรกรสวนยางตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือวันอังคาร

ท่ี 29 มกราคม 2562 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร (สอว.) สืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรม “ของดีอีสาน 4.0 กับอุทยานวิทยาศาสตร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” ท่ีจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2561 ท่ีผานมา ณ จังหวัดขอนแกน ในการสง

มอบ “เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ” เพ่ือวิสาหกิจสวนยางขนาดกลางและขนาดยอมครั้งนี้ไดรับเกียรติ

จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคําภา รองคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.ศันศนีย  ศรีจันทร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร ภาควิชาเคมี และ นายอนุพงษ  รัฐิรมย อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูวิจัยและควบคุมการผลิต และ นายกรวิช  แกวดี ผูรวมวิจัย พรอมทีม

บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนตัวแทนสงมอบ “เครื่องผสม Formic Acid แบบ

อัตโนมัติ” ใหแก นายจําพล  สมรัตน ประธานกลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลกันทรอมเปนตัวแทนรับมอบ ซ่ึง

ไดรับเกียรติจาก นายสถิตย  มณีสาร พนักงานตรวจจําแนกพันธยาง ศูนยวิจัยยางบุรีรัมย สังกัดการยางแหง

ประเทศไทย รวมเปนสักขีพยานในการสงมอบ “เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ”ครั้งนี้ 
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7) สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลฯบริการวิชาการดานเทคโนโลยียางและดาน

วิทยาศาสตรพอลิเมอรจัดคายการยาง ม.อุบลฯครั้งท่ี 6 3D Rubber and Polymer Learning Camp 

วันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีพิธีเปด “คายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งท่ี 6” 3D Rubber and Polymer Learning Camp อยางเปน

ทางการ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 25 – 27 มกราคม 2562 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ คณะวิทยาลัย

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยท่ี 3 การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและ

เทคโนโลยียาง ภายใตโครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ

ตามชวงวัย ประจําปงบประมาณ 2562 ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการ มี

นักเรียนสนใจเขารับการอบรมจํานวนมาก 

   

   

   
8) คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลฯ เขารวมจัดกิจกรรม “วันเด็กแหงชาติ” ประจําป 2562 ณ สํานัก

ประชาสัมพันธเขต 2 อุบลราชธานี และโรงเรียนเทศบาลตําบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี 

วันเสารท่ี 12 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารวมจัดกิจกรรม “วันเด็ก

แหงชาติ” ประจําป 2562 รวมกับสํานักประชาสัมพันธเขต 2 อุบลราชธานี รวมกับ NBT อุบลราชธานี และ สถานี
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วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “วันเด็กแหงชาติ” ประจําป 2562  ณ อาคารโดมสํานัก

ประชาสัมพันธเขต 2 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สํานักประชาสัมพันธเขต 2 อุบลราชธานี 

   

  
 

9) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียนสูศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการจัดทําแฟม

สะสมผลงาน e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนและการประยุกตใช IoT ในงาน Smart Home 

ใหแกโรงเรียนเดชอุดม 

วันเสารท่ี 15 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนเครือขายจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตโครงการ

พัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวับเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามชวงวัย ประจําปงบประมาณ 

2562 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางและออกแบบแฟมสะสมผลงาน e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบน

สมารทโฟน และการประยุกตใช IoTในงาน Smart Homeและการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

IoT” ใหแกนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

   

  
 

  

74 
 



 

10) คณะวิทยาศาสตร ม.อุบลฯ เพ่ิมทักษะครูแนะแนว ทําแฟมสะสมผลงาน e-Portfolio ดวยแอพพลิเคช่ัน

บนสมารทโฟน 

วันเสารท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การสราง e-Portfolio สูระบบ TCAS ดวยแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน” ณ หอง SC 312 อาคาร

วิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหแกคุณครูแนะแนวพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ซ่ึงไดรับความสนใจจากคุณครูเขารวมการอบรมจํานวนมาก 

   

   
11) อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแฟมสะสมผลงาน e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

วันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนเครือขาย

ใหบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแฟมสะสมผลงาน e-Portfolio ดวยแอปพลิเคชันบนสมารท

โฟน” ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมใหแกคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

    

   
12) ม.อุบลฯ ทําโรงเพาะเห็ดมือถือ ชวยผูประสบภัยน้ําทวม หลังน้ําลด 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นํานวัตกรรมโรงเพาะเห็ดมือถือ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

น้ําทวม ในการเพาะเห็ดอินทรียรับประทานเอง เตรียมพรอมนํามอบแกผูประสบภัยหลังน้ําลด โดย นักศึกษาจิต
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อาสาไดเตรียมกอนเชื้อเห็ด และทําโรงเพาะเห็ดมือถือ สามารถเคลื่อนยายได ณ บริเวณชั้นลางอาคารวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  หลังเพาะเชื้อ 1 เดือน เห็ดออกดอกทุกวัน เหลือรับประทาน สามารถนําจําหนายสรางรายไดเสริมแก

ครอบครัวไดอีกดวย 

   

   
 

13) น.ศ. ชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.

อุบลฯ รวมกับ บ. N.D. rubber จํากัด (มหาชน) ลงพ้ืนท่ีฟนฟู บูรณะ หลังน้ําทวม ณ รร.วัดคูเดื่อวิทยาคม 

วันอาทิตยท่ี 29 กันยายน 2562 นักศึกษาชมรม Rubber tech UBU สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ บริษัท N.D. rubber จํากัด (มหาชน) ลงพ้ืนท่ี

ฟนฟู บูรณะ ซอมแซม และทําความสะอาดอาคารสถานท่ีท่ีประสบอุทกภัยน้ําทวม ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อ

วิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากท่ีทางโรงเรียนไดรับความเสียหาย จากอุทกภัยจังหวัด

อุบลราชธานี เพ่ือใหสถานท่ีดังกลาวกลับมาอยูในสภาพท่ีใชงานได และสามารถการเรียนการสอนไดตามปกติ

เหมือนเดิม 
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14) น้ํามันตะไครหอมไลยุง น้ําหมักชีวภาพ น้ํายาขัดพ้ืนและน้ํายาลางจานสงมอบผาน ศูนยชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย ม.อุบลฯ ทําดีดวยหัวใจ ชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําทวม 

ภาคีเครือขายและทีมงานจิตอาสา พรอมบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เกษตรศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร และเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมแรงรวมใจทําดีดวยหัวใจ ผลิตน้ํายาลางจาน 

น้ํายาขัดพ้ืน น้ํามันตะไครหอมไลยุง และน้ําหมักชีวภาพ ชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําทวม นําทีมโดย รศ.ดร.

พรพรรณ  พ่ึงโพธิ์ หัวหนาภาควิชาเคมี ผศ.ดร.จุฑามาส  จิตตเจริญ อดีตรองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภา

มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา และ ดร.ประนอม  แซจึง ผูชวยคณบดีฝาย

แผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูสงมอบใหแกผูประสบอุทกภัยน้ําทวมเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ผานทางศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชริ

ดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมคณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา พรอมทีมงานจิตอาสาศูนยชวยเหลือ

ผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สงมอบน้ํายาลางจาน น้ํายาขัดพ้ืน น้ํามันตะไครหอมไลยุง และน้ํา

หมักชีวภาพ จํานวนกวา 2,000 ชุด สงมอบผาน ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนชุดฟนฟูหลังน้ําทวม สําหรับนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

น้ําทวมเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงตอไป 

 
15) โครงการเพาะพันธุปญญา ศูนยพ่ีเล้ียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย 

เพ่ือปฏิรูปการศึกษาดวยการเรียนรูจากการทําโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : RBL) ซ่ึงเปนการ

ตอยอดงานจากโครงการยุววิจัยท่ีมุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุมครูใหมีทักษะการสอนแบบโครงงานบน

ฐานวิจัย เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการการเรียนรูท่ีสามารถสรางระบบคิดและทักษะการเรียนรูใหม

พรอมไปกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยท่ีดีไดอยางทรงพลัง โดยเนนการสรางโจทยวิจัยจากการทํา

โครงงานท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติการคนหาคําตอบจริงท่ีสอดคลองกับการเรียนรูและทักษะท่ีพึงมีใน

ศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีซ่ึงไดเขารวมโครงการโดยการเปนศูนยพ่ีเลี้ยงใน

จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญและยโสธรระหวางเดือนตุลาคม 2555 จนถึงปจจุบัน  ซ่ึงการดําเนินงานหกเดือน

แรกเปนการพัฒนาทักษะของอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยหนวยจัดการกลางท่ีมี รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ และ 
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รศ.ไพโรจน คีรีรัตน เปนวิทยากรในการถายทอดความรู จากนั้นอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงให

คุณครูในโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2556 ถึงปจจุบัน มีโรงเรียนเขารวม 19 โรงเรียน ประกอบดวย ครูจํานวน 

520 คน นักเรียน 2,131 คน 

 

 
 

16) มหาวิทยาลัยเด็กสัญจร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักเกียรติ จิตคติ หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยเด็กแหงประเทศไทย นําทีม
อาจารย และนักศึกษาลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร ท่ีโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีและใกลเคียง 
จํานวน 9 โรงเรียน ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ไดแก โรงเรียนวัดบานประอาง โรงเรียนบานปราสาท โรงเรียน 
บานปรือคัน และโรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก โรงเรียนบานดงตาหวัง โรงเรียนบานคัน
ไรอาภากโรครุราษฎร โรงเรียนบานนาขาม โรงเรียนผอบ ณ ณคร และโรงเรียนศรีศาสนวิทยา รวมท้ังไดจัด
กิจกรรมใหกับสามเณรท่ีบวชภาคฤดูรอนท่ีวัดปาบุญลอม อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
นักเรียนเขารวมอบรมมากกวา 1,400 คน  
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17) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(โครงการ วมว.) 

           โครงการท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจัดทําข้ึน เพ่ือสงเสริมการสรางฐาน

กําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการจัดการศึกษาท่ีรองรับนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีศักยภาพสูง สงเสริมใหอัจฉริยภาพท่ีมีไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยศูนยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี

โรงเรียนคูความรวมมือคือโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 87 คน 

เขารวมการประกวดแขงขันทางวิชาการตางๆ ท้ังระดับชาติ และนานาชาติ ผลงานท่ีโดดเดนของนักเรียนในป

การศึกษา 2562 ไดแก 

1. รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแขงขันการประกวดนวัตกรรมในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Young Scientists Innovation Exhibition (IYSIE 2019) ณ ประเทศ
มาเลเซีย  

2. รางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th 
Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2019) ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย ประเทศไทย 

3. รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแขงขันนวัตกรรมในงานประชุมระดับนานาชาติ 
International Science Technology and Engineering Competition (ISTEC 2020) ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

4. รางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 สะพานสานฝนเยาวชนนัก
ประดิษฐปท่ี 12 จัดโดย บริษัทไทยบริดจสโตน 

5. รางวัลเหรีญทองแดง การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

6. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขียนโปรแกรมภาษาซีและการแขงขันทักษะใชเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขา
วิชาฟสิกส ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร 
รุนเยาว ครั้งท่ี 22 (YSC 2020) ศูนยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่น

และประเทศชาติ 

เปาประสงค นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาค

ลุมน้ําโขง 

กลยุทธ 

1. สรางความเชื่อมโยงระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

จิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาติ 

2. สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม

ของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

3. สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุฯ ท่ีเชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/กิจกรรม

นักศึกษา  

2. จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  

3. จํานวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา กิจกรรมตอป  

4. รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  

5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4.1 การสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 

จํานวน 533,400 บาท โดยไดรับสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 533,400 บาท 

ดังตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8 งบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ 
    1.1 โครงการพัฒนาแผนท่ีเสนทางทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอัจฉริยะ จังหวัด   
อุบลราชธานี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality Technology) 

76,100  

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของอีสานและของชาติ 
- - 
3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบตางๆ 
- - 
4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี/โดยดําเนินการตาม 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    4.1 ความหลากหลายของยีสตในพ้ืนท่ี อพ.สธ. (พ้ืนท่ีอนุรักษตนน้ําปารองกอ) 88,500  
    4.2 การศึกษาอิทธิพลของ NAA และ BA ตอการเจริญของตนออนเอ้ืองชางนาว   
(Dendrobium puchellum Roxb. ex Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูกรักษาพันธุ
กลวยไมปา 

130,000  

    4.3 การปลูกขยายเห็ดปาในพ้ืนท่ี อพ.สธ. สวนสัตวอุบลราชธาน ี 88,000 
    4.4 พัฒนาศักยภาพแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีพบในทองถ่ินเพ่ืองานทางดานการ
ประมง 

95,000 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัด 
   5.1 ผาปาขยะรีไซเคิล 55,800 

(ขอมลูจากงานบริการวิชาการ วันท่ี 3 ตุลาคม 2562) 
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4.2 กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําบุคลากร รวมพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2562 และ

เปดอาคารตนแบบถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน ซ่ึงไดรับความเมตตาจาก พระครูวิลาสกิจจาทร 

เจาคณะอําเภอดอนมดแดง เจาอาวาสวัดหลวง ประธานฝายสงฆ และรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.อุทิศ 

อินทรประสิทธิ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานนําประกอบพิธี ณ อาคารตนแบบถายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดานพลังงาน  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 โอกาสนี้ คณะผูบริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร ไดรด

น้ําดําหัวขอพรจาก รองศาสตราจารย ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ เปนการสืบสานงานประเพณีสงกรานต 
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พิธี เจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระเจาอยู หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 

เทพยวรางกูล รัชกาลท่ี 10 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลท่ี 10 และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ณ ธรรม

ศาลา คณะวิทยาศาสตร ท้ังนี้คณะวิทยาศาสตรจะไดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคลเปนประจํา

ทุกเดือน  
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ทําบุญเล้ียงพระเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม พ.ศ.2562 

คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันข้ึนปใหมประจําป พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 3 

มกราคม 2562 จัดข้ึน ณ บริเวณธรรมศาลา อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร บรหิารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปล่ียนแปลง 

ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมี

ความสุข 

เปาประสงค องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความช่ืน

ชมในภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 
1. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการทุจริต   
2. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใตนโยบายดิจิทัลไทยแลนด 
3. บริหารงบประมาณ การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน 
4. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรเพ่ือสรางรายไดใหเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ    
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
6. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน สูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอ้ือตอ
การเรียนรูและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ 
7. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกท้ังภายในมหาวิทยาลัยและสูสาธารณชนเพ่ือเผยแพรผลงาน ชื่อเสียง และ
ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดําเนินการ          
3. รายไดสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
จาก Base line ป 2559 
4. จํานวนคณะ/หนวยงานท่ีมีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) ตั้งแต 200 คะแนนข้ึนไป  
5. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย 
7. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
8. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว     
9. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพรสูสังคมภายนอกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีให
มหาวิทยาลัย 
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5.1 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

คณะวิทยาศาสตร บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ขอ ตามองคประกอบหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีคณะกรรมการคณะตางๆเปนผูกํากับดูแล เชน คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร คณะกรรมการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการ

โครงการตางๆ เปนตน ท้ังนี้โครงการและกิจกรรมตางๆไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประจําคณะ 

และรายงานผลตามรอบไตรมาสท้ังในดานงบประมาณ และผลการดําเนินงาน โปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล การบริหารงานภายในคณะดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติการประจําป ตาม

กรอบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ

ปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส และรายงาน

ประจําปตอสภามหาวิทยาลัย 

2. หลักประสิทธิภาพ การดําเนินงานตางๆ ภายในคณะไดคํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมีระบบ

การกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน ตามแผนและตัวบงชี้ตางๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคณะ และ

กํากับใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป ในแงความซํ้าซอนของ

โครงการ การใชงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3. หลักการตอบสนอง คณะคํานึงถึงการใหบริการในดานตางๆ ตามพันธกิจของคณะ โดยเปดโอกาสให

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และนําไปดําเนินการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของคณะ เชน การสํารวจความตองการของผูมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ การใหผูใชบัณฑิต

ประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค การใหนักศึกษาประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

สอน การสรุปกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษา เปนตน และนําขอเสนอแนะตางๆ มา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกิจกรรม

บริการวิชาการและพัฒนาสังคม ผานโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคมอยางตอเนื่อง 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ คณะไดรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัยเปนประจํา และคณบดีเปนผูรับประเด็นปญหา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานมาปฏิบัติ และประเด็นปญหาหรือขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึงภายในคณะ คณบดีจะมีสวนรวมในการ

พิจารณาหรือรวมรับผิดชอบกับผูใตบังคับบัญชาตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง นอกจากนั้นยังมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบดานการเงิน เชน 

- คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลอืประจําวัน 

- คณะกรรมการตรวจสอบงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

เพ่ือบริหารจัดการทางดานการเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินตอ

มหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรงใส คณะเปดโอกาสใหบุคลากรไดสามารถตรวจสอบและสอบถามการบริหารงานได โดย

คณะจัดประชุมคณบดีพบบุคลกรเปนประจํา ปละอยางนอย 2 ครั้งและกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการเงิน

และงบประมาณและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน และเผยแพรรายงานการประชุม

คณะกรรมการคณะ ทางเวบไซต 

6. หลักการมีสวนรวม คณะเปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการดําเนินงานของ

คณะ ท้ังการเปนคณะกรรมการ ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในดานการบริหารงานมีการทํางานใน

ลักษณะการแตงตั้งคณะทํางาน เชน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการบริหารงานบริการ

วิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาทําใหบุคลากรไดเรียนรูงานและมีความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะ  

กิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2562  

วันท่ี 13 กันยายน 2562 คณบดีพบปะบุคลากรรวมรับฟงนโยบายของคณะ รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรใหพรอมรับมือกับสถานการณปจจุบันและอนาคต และมอบของ

ท่ีระลึกเกษียณราชการใหแก รศ.จินตนา เหลาไพบูลย และ นายณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์  
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7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในการดําเนินงานใหแกบุคลากร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานโดยมอบหมายอํานาจ

หนาท่ีตามความเหมาะสม 

8. หลักนิติธรรม ผูบริหารใชอํานาจตามกฎระเบียบขอบังคับ และกํากับการดําเนินงานตามกฎระเบียบ เชน 

การเบิกจายตามระเบียบการเงินและงบประมาณ การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9. หลักความเสมอภาค คณะบริหารงานดวยความเสมอภาคตามหนาท่ีและความรับผิดชอบไมเลือกปฏิบัต ิ

เชน การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของแตละหลักสูตร การจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดซ้ือหนังสือ การจัดสรรครุภัณฑตามความจําเปนของแตละภาควิชา เปนตน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ คณะไดดําเนินการมุงเนนฉันทามติ โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ท่ีประชุมระดับภาควิชา รวมท้ังคณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนตน 

 

กิจกรรมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอ(ราง)พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เม่ือวันท่ี 5 ก.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม สรางความเขาใจ พรอมรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะท่ีมีตอ (ราง)พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หอง Sc 138 เวลา 15.00 น.  
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5.2 การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
คณะวิทยาศาสตรจัดทําแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยการมีสวนรวมของผูแทนจากภาควิชาและผูแทน
อาจารย จากนั้นเสนอตอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยง และมอบสวนงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการ ผลการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําป 2562 (รายละเอียด
ดังตารางท่ี 25-26 สวนท่ี 3)  ประเด็นความเสี่ยงดานหลักคือการผลิตบัณฑิต ซ่ึงจํานวนนักศึกษารับเขาไม
เปนไปตามแผน เนื่องจากการแขงขันกันสูงและจํานวนประชากรวัยเรียนลดลง รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสมัยใหม 
ทําใหมีชองทางการเรียนรูหลากหลาย คณะจึงมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไดแก จัดกิจกรรมลดอัตราการ
ตกออกทุกหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมของแตละหลักสูตร พัฒนาเทคนิค/วิธีการสอน
ของอาจารยผูสอน การกําหนดข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติของรายวิชาใหชัดเจน (ติดตามประเมินผลวาลดไดจริง
หรือไม) เสริมสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา เปนตน ทําใหคาตัวบงชี้เปนรอยละ 14.22 ในปการศึกษา 2561 
นอกจากนั้นคณะยังไดจัดทําโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายไดเพ่ิม เชน  จัดทําโครงการสรางคอรสออนไลน
เพ่ือรองรับการจัดการสอนแบบออนไลนและโครงการ AP สําหรับนักเรียน จัดทําแผนการสรางหลักสูตรอบรม
ออนไลนเพ่ือหารายได  จัดทํารายวิชาออนไลน รวมกับสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักวิทยบริการและ
คณะตางๆเพ่ือจัดทํารายวิชาออนไลน โดยมีกําหนดเริ่มใชในภาคปลาย ปการศึกษา 2562 สําหรับรายวิชาคณะ
วิทยาศาสตร มีรายวิชา ดังนี้ 

1) 1101101 ชีววิทยา 1  
2) 1101103 ชีววิทยา 2  
3) 1102104 เคมีท่ัวไป  
4) 1103123 ฟสิกสท่ัวไป 1   
5) 1103124 ฟสิกสท่ัวไป 2   
6) 1104126 แคลคูลัส 1   
7) 1104127 แคลคูลัส 2  
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5.3 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร ไดเปดหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนรวม 19 หลักสูตร โดยแยกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ท้ังนี้ทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

หลักสูตร สรุปผลคะแนนประกันคุณภาพหลักสูตร ดังตารางท่ี 9 

     

     
 

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร  ปการศึกษา 2561 จัดข้ึนในระหวางวันท่ี  

21 - 22 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุม Sc 113 โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการดังนี้ 

1. ศาสตราจารยแพทยหญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยวันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 

3. นางสาวสุวภรณ แดนดี กรรมการ 

4. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ  
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ตารางท่ี 9 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

ลําดับ หลักสูตร ผลประเมิน 

ปริญญาตรี 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.46 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3.45 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2.73 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.33 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 3.33 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.58 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3.49 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.44 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3.31 

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 3.33 

11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม  ไมรับการประเมิน
เนื่องจากชะลอการรับ 

ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา 3.31 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา 3.27 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.54 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.60 

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส 3.37 

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2.90 

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.48 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 3.25 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 3.34 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไมรับการประเมิน
เนื่องจากชะลอการรับ 

 คะแนนเฉล่ีย 3.34 

(ขอมลู จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561) 

ในสวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรไดรับ

การประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Education Criteria For 

Performance Excellence : EdPEX)  
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5.4 การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจเพ่ือใชภายในคณะ ไดแก ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  

 การปรับปรุงทางกายภาพ คณะไดดําเนินการปรับปรุงหองประชุม SC 138 SC112 และ SC114 

ปรับปรุงหองเรียน SC312 และปรับปรุงหองเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 3 เปนหองสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุงหองเรียน Smart Classroom หองเรียนโครงการ วมว. 

หองปฏิบัติการเคมี และชีววิทยา เพ่ือรองรับการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ปลอดภัย และเพียพอสําหรับการ

ใหบริการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาอ่ืนท่ีมาใชบริการ รวมท้ังบุคลากรของคณะดวย 

   
 

   
 

    
 

5.5 การสงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน  

โครงการผาปาขยะรีไซเคิล 

คณะวิทยาศาสตรมีโครงการผาปาขยะรีไซเคิล โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตร

ชีวภาพ เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาไดรูจักการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธีและสามารถนําขยะมา

บริจาคใหกับโครงการผาปาขยะรีไซเคิล เพ่ือจะไดนําขยะท่ีไดรับบริจาคมาขายและรายไดท่ีนําขยะไปขายจะ

นําไปสมทบทุนบริจาคใหวัดหรือโรงเรียนตอไป และนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ

มูลฝอยและกากของเสียอันตราย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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โครงการคัดแยกขยะ 

คณะวิทยาศาสตร สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยจัดโครงการคัดแยกขยะ เพ่ือ

สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาไดรูจักการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี ทําใหสามารถนําขยะไปรีไซเคิลไดงาย ท้ังนี้

คณะไดจัดวางถังขยะสําหรับการขัดแยก แบงเปน 3 ประเภทไดแก สีแดง สําหรับรองรับขยะท่ีมีอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง 

ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ สีเหลือง สําหรับรองรับขยะท่ีสามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว 

กระดาษ พลาสติก โลหะ และสีน้ําเงิน สําหรับรองรับขยะยอยสลายไมได ไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล 

เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลยท่ีเปอนอาหาร  นอกจากนั้นยังไดนํา

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจิตอาสาคัดแยกขยะ ในงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา ระหวางวันท่ี 12 – 17 

มกราคม 2561 ท่ีวัดหนองปาพง ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนษุย 

ยุทธศาสตร บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบท

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมี

ความสุขและความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลัง 
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 
3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับรางวัลหรือการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
3. รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
4. รอยละของบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร 
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6.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตรสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม โครงการตางๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ใน
ปงบประมาณ 2562 มีบุคลากรเขารวมการอบรม/โครงการพัฒนาตนเองท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกจํานวน 
95 รายการ และเขารวมการแขงขันกีฬา 9 คน อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการเขารวมอบรม สัมมนาท่ีจัดโดย
หนวยงานภายนอกแลว บุคลากรคณะวิทยาศาสตรก็ไดเขารวมการอบรม สัมมนาท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซ่ึงมีท้ังดานการเรียนการสอน หลักสูตร การวิจัย และการบริหารงาน 

 

6.2 บคุลากรที่ไดรับรางวลัประจําป 2562 

ในป 2562 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรท่ีไดรับรางวัลประจําป 2562  ดังนี้ 
 

1. ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแกว  
รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพใน 
วารสารวิชาการมากท่ีสุดดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
2. ดร. ศันศนีย  ศรีจันทร นายอนุพงษ รัฐิรมย และนายกรวิช แกวดี 
รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม 

3. ผศ.ดร.ศิริวัฒน ระดาบุตร 
รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน 

4. ผศ.ดร.ปุริม จารุจํารัส  
รางวัลผลงานวิจัยท่ีจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดีเดน 
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6.3 การพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 

ม.อุบลฯ ยุคใหม บริหารงานโปรงใส รวมใจตานภัยทุจริต”(UBU Say No To Corruption) 
วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม 2562 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ“ม.อุบลฯ 
ยุคใหม บริหารงานโปรงใส รวมใจตานภัยทุจริต”(UBU Say No To Corruption) ประจาํป 2562 โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานเปด 

    
 

   
ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผลลัพธการ
เรียนรูตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) 

วันท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผลลัพธการ
เรียนรูตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย  
ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานในพิธีเปดการอบรม 
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 

ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพ

นักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิทัลอยางรูเทาทัน 

กลยุทธ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย  

2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร 

ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย 
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7.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวิทยาศาสตรมีการจัดครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร 

โดยจํานวนท้ังสิ้น 3 รายการ เปนเงิน 71,400 บาท 

ตารางท่ี 10 รายการจัดซ้ือครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ท่ี รายการ หนวย จํานวน งบประมาณ 
1 เครื่องพิมพเลเซอร เครื่อง 1          9,000 
2 อุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย  

(POE Switch) 
เครื่อง 2          28,400  

3 โปรเจคเตอร (Projector) เครื่อง 2          34,000  
(ขอมลูจากงานพัสดุ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563) 
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3.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

ตารางท่ี 11 แผนการรับและผลการรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา 
แผนการ
รับ (คน) 

ผลการรับ  

โควตาผูมี
คุณลักษณะ

พิเศษ 

โควตา
พ้ืนท่ี 

โควตา
รับ
ตรง

ท่ัวไป 

โควตา
ขยาย
โอกาส 

ผลการรับ 

รอยละ 

1 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 15 11 - 32 58 116.00 
2 วท.บ. ชีววิทยา 50 10 7 8 23 48 96.00 
3 วท.บ. คณิตศาสตร 50 2 3 8 14 27 54.00 
4 วท.บ. เคม ี 80 6 8 17 24 54 68.75 
5 วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  50 10 4 4 13 31 62.00 
6 วท.บ. จุลชีววิทยา 65 6 5 5 17 33 50.77 
7 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 65 5 10 6 33 54 83.08 
8 วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 50 6 9 5 19 39 78.00 
9 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) 40 18 0 2 16 36 90.00 
10 วท.บ. ฟสิกส 50 2 1 0 4 7 14.00 
11 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 11 4 2 39 56 93.33 
 รวม 620 91 62 57 234 444  

 รอยละ 100 14.68 10.00 9.19 37.74 71.61 

(ขอมูลจากงานบริการการศึกษา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 12 จํานวนนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2561 เทียบกับปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา ป 2561 ป 2562 
ปริญญาตรี 
จุลชีววิทยา 74 33 
ชีววิทยา 72 48 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
2560 

52 39 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 80 58 
เคม ี 116 54 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 45 31 
ฟสิกส 36 7 
ฟสิกสอุตสาหกรรม - - 
วิทยาการคอมพิวเตอร 89 54 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 56 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) 40 36 
คณิตศาสตร 61 27 
ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3 
เคม ี 10 4 
ฟสิกส 1 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 - 
คณิตศาสตรศึกษา 6 4 
วิทยาศาสตรศึกษา 8 - 
ปริญญาเอก 
เคม ี 3 1 
ฟสิกส - 2 
วิทยาศาสตรศึกษา 2 - 

รวม 751 459 
                                  (ขอมูลจากงานบริการการศึกษา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 13 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2561 เทียบกับในปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา ป 2561 ป 2562 
ปริญญาตรี 
จุลชีววิทยา 228 227 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 80 107 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม 2554) 68 37 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 235 249 
ชีววิทยา 190 184 
เคม ี 279 245 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 29 94 
ฟสิกส 102 81 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 26 14 
วิทยาการคอมพิวเตอร 190 177 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 144 158 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) 76 88 
คณิตศาสตร 155 148 
ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 4 7 
เคม ี 22 22 
ฟสิกส 12 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 16 
คณิตศาสตรศึกษา 13 11 
วิทยาศาสตรศึกษา 65 48 
ปริญญาเอก 
เทคโนโลยีชีวภาพ 3 1 
เคม ี 20 22 
ฟสิกส 11 10 
วิทยาศาสตรศึกษา 13 16 

รวม 2,056 1,986 
                                                                               (ขอมูลจากงานบริการการศึกษา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 14 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2561 เทียบกับปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา ป 2560 ป 2561 
ปริญญาตรี 
จุลชีววิทยา 57 65 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 1 1 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม 2554) 25 27 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53 62 
ชีววิทยา 30 48 
เคม ี 64 72 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 16 22 
ฟสิกส 34 27 
ฟสิกสอุตสาหกรรม - - 
วิทยาการคอมพิวเตอร 26 27 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 76 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) 
คณิตศาสตร   
ปริญญาโท 
เคม ี 13 6 
ฟสิกส 2 6 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 5 
คณิตศาสตรศึกษา 4 18 
วิทยาศาสตรศึกษา 33 21 
ปริญญาเอก 
เทคโนโลยีชีวภาพ - 2 
เคม ี 2 2 
ฟสิกส 3 - 
วิทยาศาสตรศึกษา - - 

รวม 430 519 
(ขอมลูจากงานบริการการศึกษา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 15 ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําปการศึกษา 2562  

ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีไดรับรางวัล วัน/เดือน/ป 
1 1. นางสาวกาญจนา บําเพ็ญ 

2. นายอาณุวรรณ กาลจักร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
โครงการ GSB Startup University Model  
“เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ” 
สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน 

หลักสตูรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 18 พฤศจิกายน 2561 

2 1. นางสาวกัญญารัตน พรมมานอก  
2. นางสาวโสภา อางคําหงส  
3. นางสาวรตันากร ดอกไม     
4. นางสาวสุวรรณา  วรครุฑ  
5. นางสาวเกษมณี ลาปะ         
6. นางสาวอุบลรักษ ภลิาคณุ         
7. นายอดิศักดิ์ ไพกะเพศ              
8. นายธนพล ชินฮาด 
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร 

รางวัลชนะเลิศ  
โครงการการประกวดผลิตภัณฑยางพาราและ 
ไมยางพารา 
 “ผลงานหมอนฟาครามเพ่ือสุขภาพ” 
สนับสนุนโดยการยางแหงประเทศไทย 

หลักสตูรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 10 มิถุนายน 2562 

3 1. นายชาญณรงค สายลุน         
2. นางสาวนันทนัช เสนาวงษ  
3. นางสาวนีรนุช แนนอุดร     
4. นางสาวพุธรัตน นวลภักดี  
5. นางสาวอรอนงค พวงพันธ 
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
โครงการการประกวดผลิตภัณฑยางพาราและ 
ไมยางพารา 
“หมอนเตยหนาม-สาม-แบ บานโคกระเวียง” 
สนับสนุนโดยการยางแหงประเทศไทย 

หลักสตูรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 10 มิถุนายน 2562 

4 1. นางสาวนิศาชล  บุญจรสั  
2. นายณรงคฤทธ์ิ  อินทนนท   
3. นายอิทธิพล  มะโนธรรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
พรอมเงินรางวัล จํานวน 30,000.- บาท 
ช่ือผลงาน “อากาศยานไรคนขับหวานเมลด็ 
เพ่ือการเกษตร ในงาน GSB Smart SMEs Smart 
Startup 2018 

หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 -18 พฤศจิกายน 2561 

5 1. นางสาวเจนจิรา ตีระภักดิ์   รางวัลเหรียญทอง กีฬา เปตอง ประเภท หญิงคู คณะวิทยาศาสตร 2-8 มิถุนายน 2562 
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ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีไดรับรางวัล วัน/เดือน/ป 
2. นางสาวอนงคนารถ ศรีโกศล กีฬาวิทยาศาสตรสมัพันธแหงประเทศไทย  

ครั้งท่ี 28 “ฮักกันเกมส (Hug-Kan Game)” 
6 1. นางสาวเจนจิรา ตีระภักดิ์   

2. นางสาวอนงคนารถ ศรีโกศล   
3. นางสาวสุกัญญา บุญทศ 

รางวัลเหรียญเงิน กีฬา เปตอง ประเภท ทีมหญิง 
กีฬาวิทยาศาสตรสมัพันธแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 28 “ฮักกันเกมส (Hug-Kan Game)” 

คณะวิทยาศาสตร 2-8 มิถุนายน 2562 

7 นาย ธนพล แสงพันธ รางวัลเหรียญเงิน กีฬา ปงปอง ประเภท ชายเด่ียว 
กีฬาวิทยาศาสตรสมัพันธแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 28 “ฮักกันเกมส (Hug-Kan Game)” 

คณะวิทยาศาสตร 2-8 มิถุนายน 2562 

8 1. นายธนพล แสงพันธ   
2. นายธรณิศ วงศคําสา 

รางวัลเหรียญเงิน กีฬา ปงปอง ประเภท ทีมชาย 
กีฬาวิทยาศาสตรสมัพันธแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 28 “ฮักกันเกมส (Hug-Kan Game)” 

คณะวิทยาศาสตร 2-8 มิถุนายน 2562 

9 1. นางสาวภัทราภรณ นิลบารันต 
2. นางสาวธัญญลักษณ ทองแมน 
3. นายภาณุวัตร จันทรสา 
4. นายศักดิ์ณรงค พวงจันทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
กีฬาว่ิง 4×100 เมตร ผสม   
Envi Game 

หลักสตูรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 22-24 มีนาคม 2562 

10 นายณัฐพล โพธาทอง รางวัลชนะเลิศขวัญใจ Envi Game หลักสตูรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 22-24 มีนาคม 2562 
11 1. นางสาวนัฐพร แสนสมัคร 

2. นางสาวกรองทอง แสงเพชร 
3. นางสาวรจนา จงหาษ 
4. นายรุงนภา สุวรรณทิตย 
5. นายพีระพัฒน  เทพอาษา 
6. นายธนาพร  ลาดไธสง 
7. นายวรรณชัย จันทรประเทือง 
8. นายขจรศักดิ์ นัยเนตร  
9. นางสาวนิลปทม  นนทบุตร 
10. นายธนาพร  ลาดไธสง 
11. นายวรรณชัย จันทรประเทือง 
12. นายขจรศักดิ์  นัยเนตร 
13. นางสาวณิชาภัทร สินศาสตร 

กีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธแหงประเทศไทย
คร้ังท่ี 16 (โคโลนีเกมส) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
1. ประเภทกีฬาวอลเลยบอล 
รางวัลรองชนะเลิสอับดับ 1 
2. ประภทกีฬาแบตมินตันชายเดี่ยว  
รางวัลรองชนะเลิสอับดับ 1 
3. ประเภทกีฬาแบตมินตันหญิงเดีย่ว 
รางวัลรองชนะเลิสอับดับ 2  
4. ผูนําเชียร รางวัลรองชนะเลสิอับดับ 2 
6. สแตนเชียร รางวัลรองชนะเลิศอังดับ 2 
7. Loop girl รางวัลชนะเลศิ 

หลักสตูรจลุชีววิทยา 27-29 ธันวาคม 2562 
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ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีไดรับรางวัล วัน/เดือน/ป 
14. นางสาวหทัยวรรณ บุราณรมย 
15. นางสาวศันสนีย ศรลีะพันธ 
16. นายวุฒิพงศ  มาดี 
17. นางสาววรณัน  เพียรการ 

(ขอมลูจากงานพัฒนานักศึกษา Facebook และหลกัสูตร วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 

ตารางท่ี 16 ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับ ประจําปงบประมาณ 2562 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชื่อทุนการศึกษา ประเภท จํานวนเงิน 

1 นางสาวศิริรตัน ธานี  จุลชีววิทยา เครือเจริญโภคภณัฑ  ตอเน่ือง 30,000 

2 นางสาวอรวรรณ  สมิพันธ เคม ี เฉลิมราชกุมาร ี ตอเน่ือง 27,500 

3 นางสาวขนิษฐา  คําภริยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แอล.เอส.เอฟ ตอเน่ือง 8,000/ภาค 

4 นางสาวแพรวรินทร กันยาสาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรุงไทยการไฟฟา ตอเน่ือง 40,000 

5 นางสาวศุภานัน  บุญเรียง คณิตศาสตร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

6 นางสาวภาวิณี  แกวบุดดา เคม ี ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

7 นางสาวอินทุอร  ดวงแกว เคม ี ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

8 นางสาวสุทธิดา ภคัวันต ชีววิทยา ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

9 นางสาวสุคนธทิพย  กาวัลย ชีววิทยา ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

10 นางสาววิภาพร สระทอง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

11 นางสาวกัญญารัตน ไชยปญญา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

12 นางสาวดารารัศมี บุญเลี้ยง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

13 นางสาวดารินทร จําปารตัน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

14 นางสาวบุษยารตัน สรรศร ี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

15 นางสาวภรดิา ปกปน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชื่อทุนการศึกษา ประเภท จํานวนเงิน 

16 นางสาวลีมา  ศรีภักด ี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

17 นางสาวหทัยรัตน พูลทวี วิทยาการคอมพิวเตอร ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

18 นางสาวกานตธิดา พระจันทร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

19 นางสาวเบญจมาศ สมบัติวงศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับโควตาผูมีคณุลักษณะพิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตอเน่ือง 26,000 

20 นางสาวเก้ือหนุน  อุไรรักษ ฟสิกส 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ ป
การศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

21 นางสาวนวลใย  บัวภา เคม ี
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

22 นายพงศกร  เรียงนาม เคม ี
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

23 นางสาวอนุสรา  คํามาโฮม เคม ี
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

24 นางสาวอาภาภรณ  อินทรใหญ ชีววิทยา 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

25 นางสาวอารีรตัน  พรมวงศ จุลชีววิทยา 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

26 นางสาววรรณภา  วรรณกาล ชีววิทยา 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2560 

ตอเน่ือง 26,000 

27 นางสาวณิชาภัทร  ศรีละพันธ คณิตศาสตร 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

28 นางสาวสุชาดา  สุขะปานนท เคม ี
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

29 นายเสกสันต  คําแกว เคม ี
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

30 นางสาวปรียา  กุศลพันธ เคม ี
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

31 นางสาวกมลวรรณ  วรสิทธ์ิ จุลชีววิทยา ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  ตอเน่ือง 26,000 
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ปการศึกษา 2561 

32 นางสาวฐิติมา  อัมพรศร ี จุลชีววิทยา 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

33 นายสิทธิพล  หงษมณยี ฟสิกส 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

34 นางสาวเกษศิรินทร  เถระวัลย เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

35 นางสาวณัฐริกา  นพเคราะห เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

36 นางสาวธนพร  ชาติมนตร ี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

37 นางสาวกาญจนา  ชาวเน้ือด ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

38 นางสาวสุธิดา  แสนทวีสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

39 นางสาวพัชรพร  อุตราช ชีววิทยา 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ ป
การศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

40 นางสาววรรณา  วงษมา ชีววิทยา 
ทุนการศึกษา ม.อุบลฯ สําหรับนักศึกษาโควตากลุมผูมีความสามารถพิเศษฯ  
ปการศึกษา 2561 

ตอเน่ือง 26,000 

41 นางสาวศศิวิมล อัครบุตร คณิตศาสตร ทุนพระราชทานการศึกษาตอเน่ือง ตอเน่ือง 8,000 

42 นายกิตติศักดิ์  เคนบุบผา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร นักศึกษาพิการ ตอเน่ือง คาเทอม 

43 นายวัชระ  จันทปญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาพิการ ตอเน่ือง คาเทอม 

44 นางสาวจิรวรรณ  ประชัน จุลชีววิทยา นักศึกษาพิการ ตอเน่ือง คาเทอม 

45 นางสาวดาวใจ  แกวหาญ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร มูลนิธิจุมภฏพันธุทิพย ตอเน่ือง 31,000 

46 นางสาวมณสิร  สีวังใส เทคโนโลยียางและพอลิเมอร มูลนิธิจุมภฏพันธุทิพย ตอเน่ือง 31,000 

47 นางสาวศิริฉาย  พุฒจันทร ชีววิทยา มูลนิธิทาคาฮาชิ  ตอเน่ือง 30,000 
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48 นายตะวัน ไชยระ เทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิทิสโก เพ่ือการกุศล  ตอเน่ือง 15,000 

49 นายอัษฎากร  เหมหงษ คณิตศาสตร มูลนิธิทุนศึกษาสรางฝน ตอเน่ือง 20,000 

50 นายกฤษดา  ดําพะธิก คณิตศาสตร มูลนิธิทุนศึกษาสรางฝน ตอเน่ือง 20,000 

51 นางสาวเกวรินทร  สายเสมา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร มูลนิธิทุนศึกษาสรางฝน ตอเน่ือง 20,000 

52 นางสาวสุวณี  ภักดีสุวรรณ ชีววิทยา มูลนิธิทุนศึกษาสรางฝน ตอเน่ือง 20,000 

53 นางสาวสุทัตตา บุบผาวาสน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มูลนิธิสมเดจ็พระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ตอเน่ือง 20,000 

54 นางสาว ศศิธร สตัรูพาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ตอเน่ือง 30,000 

55 นางสาวสรญา  มุสิกา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร วิจิตรพงศพันธุ เพ่ือสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม  ตอเน่ือง 20,000 

56 นางสาวธาราทิพย  วรรคสังข คณิตศาสตร วิจิตรพงศพันธุ เพ่ือสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม  ตอเน่ือง 20,000 

57 นางสาวปานตะวัน อักษร ชีววิทยา วิจิตรพงศพันธุ เพ่ือสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม  ตอเน่ือง 20,000 

58 นางสาวสุนิสา สมสิทธ์ิ คณิตศาสตร วิจิตรพงศพันธุ เพ่ือสงเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม  ตอเน่ือง 20,000 

59 นางสาวสิรเิพ็ญ  โหมดมวง เคม ี สมาคมอีสานมหานครชิคาโกแหงรัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา ตอเน่ือง 20,000 

60 นางสาวศิรินทิพย  แสงสวาง เคม ี ทุนอันจือ ตอเน่ือง 25,000 

61 นายสิทธิพล  หงษมณยี ฟสิกส ทุนอันจือ ตอเน่ือง 25,000 

62 นางสาวเปรมสุดา  ก่ิงทอง เคม ี เอสโซ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป รายป 10,000 

63 นางสาวพัชรินทร  ชินโนสอน เคม ี เอสโซ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป รายป 10,000 

64 นายภงศธร  คําภมู ี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนการศึกษาจากผูประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 2,400 

65 นางสาวพิมพณดา จีระโรจนพงษ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนการศึกษาจากผูประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 2,400 

66 นายศุภกิตติ์  คํามณ ี สาขาวิชาคณติศาสตร ทุนการศึกษาจากผูประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 2,400 

67 นายทรงพล  คําศร ี สาขาวิชาคณติศาสตร ทุนการศึกษาจากผูประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 2,400 

68 นายสรศักดิ์  ศรีธร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ทุนการศึกษาจากผูประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 2,400 

69 นางสาวเนตรนภา ดาวใส เคม ี ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 13,000 
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70 นายกิตติศักดิ์  เคนบุบผา  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 16,000 

71 นางสาวสิรยิา อารีรมย ชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 15,000 

72 นางสาวบุษยามาศ  สุดาชม เคม ี ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 10,000 

73 นายณัฐพล  อินออน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 10,000 

74 นางสาวธิดารตัน  ซาเสน ชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

75 นางสาวภาวินี  บุญเพ็ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

76 นางสาวกัลยานี  สลีาวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

77 นางสาววรารตัน  อรัญ คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

78 นางสาวพัชรีพร  ถ่ินเซโปน ฟสิกสอุตสาหกรรม ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

79 นางสาวทิฆัมพร  เหนือโชต ิ ฟสิกสอุตสาหกรรม ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

80 นางสาวกาญจนา  มุงคณุ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

81 นางสาวญาตมิา  ภูรินพรัตน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

82 นางสาวฉัตรแกว ไรขาม ฟสิกส ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

83 นายวัชระพงษ  กงสะเด็น ฟสิกส ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

84 นางสาวอินทิรา  ซาเสน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

85 นายปฐพล  เบิกขุนทศ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

86 นางสาวสุชัญญา  ทารา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

87 นางสาวอรทัย  โกมาลย เคม ี ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

88 นางสาวสุนิฉาย  ภตูะเวช เคม ี ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

89 นางสาวฐาปนีย  หมูเพ็ชร เคม ี ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

90 นางสาวเพ็ญนภา  แกวยอดคง ชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

91 นางสาวสุพัตรา  สุนันทา ชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 
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92 นางสาวณัฐมล  โคตะถา ชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

93 นางสาวพิชามญชุ  ตรงสถิตกุล จุลชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

94 นางสาวศศิธร  เงาเพ็ชร จุลชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

95 นางสาวกฤติญาธร  ศรีมะลัย จุลชีววิทยา ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

96 นางสาวภัณฑิรา  สมศร ี คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 10,000 

97 นางสาวกัลยาลักษณ  บุญรอด คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

98 นางสาววาสนา  สิงยะเมือง คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

99 นางสาวกาญจนา  รุงนภาเวท คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 10,000 

100 นายรณกร  ปลื้มมณ ี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

101 นางสาวสรติาพร  กองสุข สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

102 นายชวลิต  บุญทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

103 นางสาวฐิติรตัน  ฑีฆะพันธ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 5,000 

104 นางสาวอนงคนารถ ศรีโกศล คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

105 นางสาววลิลา สมฆอง คณิตศาสตร ทุนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน  เชน ไฟไหม นํ้าทวม บิดามารดาเสียชีวิต เปนตน รายป 2,500 

106 นางสาวปยะดา  วิริยะภาพ เคม ี ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมจินตนา  ทวีพานิชย รายป 5,000 

107 นางสาวทักษพร อินทรมณ ี เคม ี ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายสมร  ลําลอง รายป 2,000 

108 นางสาวพนารัตน  คําโสภา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 20,000 

109 นายกิตติศักดิ์ เคนบุบผา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 20,000 

110 นางสาวหน่ึงธิดา  เกษแกว จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 15,000 

111 นางสาวเพ็ญพักตร  ทองกอน ชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 15,000 

112 นายอนุชา  พิมพอินทร คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 15,000 

113 นางสาวพัชรินทร  ชินโนสอน เคม ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 15,000 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชื่อทุนการศึกษา ประเภท จํานวนเงิน 

114 นางสาวศิริรตัน  องอาจ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 10,000 

115 นางสาวณัฎชา  แสนวัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 10,000 

116 นางสาวจามจรุี  อินทรถา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 10,000 

117 นางสาวพรพิทักษ  โคตทาคอ คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 10,000 

118 นายณัฐพล  ผลพิมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 10,000 

119 นายอนุสิทธ์ิ  ศรีวะอุไร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รายป 10,000 

(ขอมลูจากงานพัฒนานักศึกษา วันท่ี 11 ตุลาคม 2562) 
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3.2 ดานการวิจัย 

ตารางท่ี 17 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2562  

ท่ี ช่ือขอเสนอการวิจัย 
ช่ือหัวหนาขอเสนอ 

การวิจัย 

ขอเสนอการ
วิจัย 

ระยะเวลา 
ทําการวิจัย (ป) 

งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 

ใหม ตอเนื่อง 
1 

ชุดโครงการวิจัย : ผลิตภัณฑพรีไบโอติกจากแกนตะวัน  รักเกียรติ จิตคติ √  
1 ป (1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62) 
12,700 

1.1 
โครงการยอยท่ี 1  การสกัดอินนูลินท่ีมีความบริสุทธิ์สูงจากแกนตะวัน รักเกียรติ จิตคติ √  

1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 

1,016,200 

1.2 
โครงการยอยท่ี 2  ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดจากกากเหลือสกัดอินนูลิน กิตติยา วงษขันธ  √  

1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 

592,300 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, สารสกัดขาว
พ้ืนเมือง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

สมจินตนา ทวี
พานิชย 

√  
1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 

1,238,700 

4 ไดโอดเปลงแสงสีขาวประเภทไฮบริดจากโลหะเชิงซอนอิริเดียมและอนุพันธ
ฟลูออรีน 

รักเกียรติ จิตคติ √  
1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 

205,700 

5 การสรางและศึกษาลักษณะของอุปกรณ p-type semiconductor/n-
type TiO2 heterojunctions สําหรับตัวตรวจวัดแสงยูว ี

สุทธินาถ หนูทอง
แกว 

√  
1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 

205,700 

6 การเตรียมและพิสูจนเอกลักษณฟลมไฮโดรเจลยอยสลายไดทางชีวภาพซ่ึง
เตรียมจากแปง 4 ชนิด และพอลิอะครีลิคแอซิคสําหรับประยุกตใชดูดซับสี
ยอมจากสารละลายน้ํา 

สายันต แสงสุวรรณ  √  
1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 231,000 

7 การใชประโยชนซีโอไลตสังเคราะหจากดินตะกอนเพ่ือการบําบัดโลหะหนัก
ท่ีปนเปอนในน้ําเสีย 

มาลี ประจวบสุข √  
1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62) 

205,700 

8 การพัฒนาโฟมยางยอยสลายไดทางชีวภาพท่ีเตรียมจากยางธรรมชาติและ
กากงาดํา 

สราวุธ ประเสริฐศรี √  
1 ป (1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 

317,600 

  
 

      รวม 4,025,600 
(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 18 โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตโครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขนั ประจําป 2562 

ท่ี ชื่อขอเสนอการวิจัย ชื่อหัวหนาขอเสนอ 
การวิจัย 

ขอเสนอการวิจัย ระยะเวลาทําการ
วิจัย (ป) 

งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร ใหม ตอเนื่อง 

1 ผลของการอาบรังสีแกมมาตอสมบัติทางแสงและโครงสรางของแกวเพ่ือ 
นําไปประยุกตใชงานทางดานเลเซอรของแข็ง และแกว LED 

เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย √  10 เดือน (1 ธ.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62 

150,000 

2 การออกแบบโมเลกุลดวยการคํานวณและการสังเคราะหสารยับยั้งเอนไซม 
InhA  ในกลุมสารอนุพันธ benzimidazole เพ่ือใชเปนสารตานวัณโรค 

พรพรรณ  พ่ึงโพธิ์  √  10 เดือน (1 ธ.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62 

150,000 

3 ผลของชนิดสารเชื่อมขวางตอคุณสมบัติไฮโดรเจลท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ
ของแปงมันสําปะหลัง กราฟดวยพอลิอะคริลิกแอซิด/ยางธรรมชาติเพ่ือเปน
วัสดุเคลือบปุยยูเรียปลดปลอยชา 

สายันต  แสงสุวรรณ  √  10 เดือน (1 ธ.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62 

150,000 

4 แผนรองปูพ้ืนกันลื่นตานราและแบคทีเรียในหองน้ําจากยางธรรมชาติ
สําหรับสําหรับผูสูงอาย ุ

ศิริวัฒน  ระดาบุตร  √  10 เดือน (1 ธ.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62 

150,000 

5 การพัฒนาขีดความสามารถระบบการแจงเตือนและการควบคุมสภาวะท่ี
เหมาะสมสําหรับฟารมเมลอนอัจฉริยะ ดวยเทคนิคการเรียนรูของ
เครื่องจักร 

สุภาวดี หิรัญพงศสิน √  10 เดือน (1 ธ.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62 

150,000 

6 เบาะรองนั่งตานเชื้อราสําหรับผูสูงอายุจากยางพารา-เสนใยเซลลูโลสจากชีว 
มวล 

สายสมร  ลําลอง √  7 เดือน(1 มี.ค.62-
30 ก.ย. 62)  

105,000 

7 การออกแบบและสรางแมพิมพแผนรองปูพื้นกันลื่นตานราและ 
แบคทีเรียในหองน้ําจากยางธรรมชาติสําหรับผูสูงอายุ 

ศิริวัฒน  ระดาบุตร √  4 เดือน (1 มิ.ย. 
62-30 ก.ย. 62 

50,000 

      รวม      905,000  

(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 19 โครงการวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2562 

ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย สาขาวิชา/หนวยงาน
เทียบเทา 

ประเภททุน งบประมาณ
ท้ังหมด 

ท่ีไดรับจัดสรร 
ในปงบ 2561 

1 การใชโมเดลทางคอมพิวเตอรในการศึกษาการดูดซับของโปรตีนท่ี
เสียรูปไปจากธรรมชาติบนพ้ืนผิวโพลิเอททิลีนออกไซด 

ศิริพร  พันธุศรี   ฟสิกส  ทุนวิจัยรุนใหม 60,000 30,000 

2 การจําลองการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชเทคโนโลยีความจริง
เสมือน 

อนุสรณ  บรรเทิง   เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุนวิจัยรุนใหม 40,000 20,000 

3 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทดสอบยางทางฟสิกสโดยใช 
Active Learning 

ปราณี นุยหนู  เทคโนโลยีการยาง
และพอลิเมอร  

ทุนวิจัย
สถาบัน 

35,000 35,000 

 รวม     85,000 

(ขอมูลจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 20 โครงการวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนนุงานจากภายนอก ปงบประมาณ 2562  

ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย สาขาวิชา/
หนวยงานเทียบเทา 

ประเภททุน งบประมาณ 
ท้ังหมด 

ท่ีไดรับจัดสรร 
ในปงบ 2562 

ระยะเวลา 

1 การพัฒนาชุดการทดลองเคมียอสวนแบบตนทุนต่ํารวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเพ่ือสนับสนุนความเขาใจ
มโนมติวิทยาศาสตรและปรับเปลีย่นมโนมติระดับโมเลกุลของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ศักดิ์ศรี  สุภาษร   เคม ี ทุนพัฒนานักวิจัย(ทุน
รวม สกว. มอบ.) 

1,500,000 333,330 3 ป (16 มิ.ย. 59-15 
มิ.ย. 62) 

2 นวัตกรรมการคนหายาตานวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดย
วิธีการออกแบบโมเลกุลดวยการคาํนวณ 

 พรพรรณ พ่ึงโพธ์ิ   เคม ี ทุนพัฒนานักวิจัย(ทุน
รวม สกว. มอบ.) 

1,500,000 333,330 3 ป (16 มิ.ย. 59-15 
มิ.ย. 62) 

3 การเตรียมโพลิเมอรท่ีมีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาค
นาโนชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหดวยเทคนิคทางไฟฟาเคมี
ในอาหาร 

 มะลิววรณ อมตธงไชย  เคม ี ทุนพัฒนานักวิจัย(ทุน
รวม สกว. มอบ.) 

1,500,000 500,000 3 ป (30 พ.ค. 60-29
พ.ค. 63) 

4 การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยน
คารบอนไดออกไซดใหเปนผลิตภณัฑท่ีเพ่ิมมูลคา 

 ศิริพร จึงสุทธิวงษ   เคม ี ทุนพัฒนานักวิจัย(ทุน
รวม สกว. มอบ.) 

1,500,000 208,333 3 ป (30 เม.ย. 62-29
เม.ย. 65) 

5 การพัฒนาวัสดุปรับปรุงคณุภาพดนิเพ่ือชวยลดการปลอยกาซ
มีเทนจากนาขาว 

 ทัศนีย เจียรพสุอนันต   วิทยาศาสตรชีวภาพ ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของ
อาจารยรุนใหม  

587,000 146,750 2 ป (1 มี.ค. 62-28 
ก.พ. 64)  

6 การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลรวมกับอากาศ
ยานไรคนขับเพ่ือการเกษตร 

 สมปอง เวฬุวนาธร   คณิตศาสตรฯ  โครงการวิจัยและ
พัฒนาภาครัฐรวม
เอกชนในเชิงพาณิชย 
เครือขายบริหารการ
วิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง สกอ.  

430,000 129,000 10 เดือน (มี.ค.61 - 
ธ.ค. 61) 

7  พัฒนาข้ันตอนวิธีรูจําคุณลักษณะพ้ืนผิวเฉพาะสวนของภาพ
ใบสมุนไพรไทย   

 สมปอง เวฬุวนาธร   คณิตศาสตรฯ  สวทช. (ทุนนักวิจัยรุน
ใหม วท.)  

250,000 62,500 1 ป (1 ม.ค. 61- 31 
ธ.ค. 61)  

8  การปรับปรุงคณุสมบัติความเหนียวของพอลิแลกติกแอสิค
โดยใชยางธรรมชาติเพ่ือการประยกุตใชงานสําหรับ

 ศันศนีย  ศรีจันทร   เคม ี สวทช. (ทุนนักวิจัยรุน
ใหม วท.)  

250,000 62,500 1 ป (1 ม.ค. 61- 31 
ธ.ค. 61)  
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ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย สาขาวิชา/
หนวยงานเทียบเทา 

ประเภททุน งบประมาณ 
ท้ังหมด 

ท่ีไดรับจัดสรร 
ในปงบ 2562 

ระยะเวลา 

เครื่องพิมพสามมิติ   
9  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณวัดพลังกลามเน้ืออยางงาย   กติกา  สระมณีอินทร   วิทยาศาสตรชีวภาพ สวทช. (ทุนนักวิจัยรุน

ใหม วท.)  
250,000 62,500 1 ป (1 ม.ค. 61- 31 

ธ.ค. 61)  
10  Supporting local reforestation by mycorrhizal 

mushrooms  
 ชริดา ปุกหุต   วิทยาศาสตรชีวภาพ The Mushrooom 

Initiative Limited, 
Hong Kong 

1,926,329 642,110 3 ป (4th Dec. 2017 - 
5th Dec. 2020) 

11  ระบบวิเคราะหโรคพืชแบบอัตโนมัติดวยการประมวลผล
ภาพดิจิตอล  

 สมปอง เวฬุวนาธร   คณิตศาสตรฯ  โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร มอบ. 

392,500 157,000 5 เดือน (22 มิ.ย.- 22
พ.ย. 61)  

12  สรางและพัฒนาตนแบบตูผสม Formic Acid อัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ   

อนุพงษ รัฐิรมย ศันศนีย ศรี
จันทร 

คณิตศาสตรฯ โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร มอบ. 

300,000 75,000 4 เดือน (25 ก.ค. 61-
25 ต.ค.61) 

13  สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสรางบอศักยคอนตัม
แบบไมสมมาตรภายใตสนามไฟฟาภายนอก   

 กาญจนา ศิวเลศิพร  ฟสิกส  สวทช. (ทุนนักวิจัยรุน
ใหม วท.)  

250,000 62,500 1 ป (1 มิ.ย.. 61- 31 
พ.ค. 62)  

14  การพัฒนาผลติภณัฑจากเศษยางฟองนํ้าเหลือท้ิง
กระบวนการผลติไสหมอนขิตจากยางพารา  

 ชัยวุฒิ วัดจัง   เคมี  โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร มอบ. 

150,000 150,000 9 เดือน (14 ม.ค. 62-
14 ก.ย. 62)  

15  ระบบรับซื้อผลผลติทางการเกษตร    ชัชวิน นามมั่น วราวุฒิ ผาเจรญิ   คณิตศาสตรฯ  โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร มอบ. 

300,000 300,000 7 เดือน (6 มี.ค. 62-6 
ก.ย. 62)   

16  ระบบบริหารและจัดการซอมบํารงุเครื่องจักร บริษัทเอ่ียมศิริ
แปงมัน จํากัด   

 วราวุฒิ ผาเจริญ   คณิตศาสตรฯ  โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร มอบ. 

199,000 199,000 6 เดือน (15 ก.พ. 62 - 
15 ส.ค. 62) 

17 " ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเช้ือจุลินทรียกลุมดิกที
โอสตลีิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

กัลยชิญาภัท อรยิะเชาวกุล วิทยาศาสตรชีวภาพ สวทช. (ทุนนักวิจัยรุน
ใหม วท.) 

250,000 250,000 1 ป (1 ก.ย.61-31 ส.ค. 
62) 

18  การสราง ZrO2 nanotubes ท่ีสงเสริมการกระตุนทาง
ชีวภาพและมีคณุสมบัติในการตานการติดเช้ือจากแบคทีเรีย
บนโลหะ Zr เพ่ือชํ้าหรับการปลูกกระดูก   

ศิริพร  พันธุศร ี ฟสิกส สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (สพภ.) 

530,000 113,572 1 ป 2เดือน (18มิ.ย. 
62-17ส.ค. 63) 

     รวม 3,787,425  
                                      (ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 21 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรระดับชาติ ปงบประมาณ 2562 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ วันเดือนป ท่ี
ตีพิมพ 

1 ยุพยง  หมั่นกิจ, กติกา  สระมณี
อินทร 

การศึกษาอาการปวดเมื่อยโครงรางและกลามเน้ือของพอคาสง
ผลไมตลาดเจรญิศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ต.ค.-ธ.ค. 2561 

2 ทิพยสุดา สตุะภักดิ,์ ปาริชาติ พุม
ขจร และ พงศศักดิ์ รตันชัยกุล
โสภณ: 

การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียทนโปรฟโนฟอสท่ีแยกจากดิน
ท่ีปนเปอนสารกําจัดแมลง.  

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 20 (3): 
173-179 

ธันวาคม 2561 

3 สุภาพร พรไตร และ ชนันธร อุดม
ศิลป. 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแบงเซลลแบบไมโอ
ซิส ดวยกิจกรรมการลงมือปฏิบัตบินฐานการสืบเสาะ
วิทยาศาสตร.  

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรู ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 หนา 153-168 

ก.ค. – ธ.ค. 2561 

4 วงกต ศรีอุไร และอนุสรณ บรรเทิง รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏสิัมพันธในช้ันเรียน
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปท่ี 21 
ฉบับท่ี1 หนา 128-137 

ม.ค. – เม.ย. 2562. 

(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562)
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ตารางท่ี 22 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปงบประมาณ 2562  

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ วันเดือนป ท่ีตีพิมพ 

1 ชาลี มีวงศ และศักดิศ์รี สภุาษร การพัฒนาความเขาใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตรการเรียกช่ือ
และรูปรางโมเลกุลของสารโคเวเลนตดวยการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 5 ข้ัน รวมกับแบบจําลองเชิงกายภาพ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตร
แฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 6
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (สกลนคร)  

24 พ.ย. 2561 

2 กฤษฎา พนันชัย และศักดิ์ศรี สุภาษร การพัฒนาความเขาใจมโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก 
การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิกดวยการเรียนรู
แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน รวมกับแบบจาํลองระดับอนุภาค สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดบันานาชาติ ครัง้ท่ี 6 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

5 ตุลาคม 2561 

3 ทิพวัลย ทองนอก และ กานตตะรตัน วุฒิ
เสลา 

การแกปญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่องพันธะโคเวเลนต. 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 11 
ประจําป 2562 

วันท่ี 30 มีนาคม 2562 

4 วิสาขะ เยือกเย็น และ กานตตะรตัน  วุฒิ
เสลา 

ผลการจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 เรื่องไฟฟาเคมี. 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 15 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวิทยาเขต
กําแพงแสน. 
 

วันท่ี 6–7 ธันวาคม 2561 

5 ประพัชรา พรนิคม, ปาริชาติ พุมขจร และ
พงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 

การแยกและศึกษาคณุสมบัติของแบคเทอริโอเฟจท่ีจําเพาะตอ 
Shigella dysenteriae จากนํ้าเสยีท่ีเก็บจากโรงพยาบาล   

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธานี 30 มีนาคม 2562, O-6-1 
 

30 มีนาคม 2562 

6 รัตนพันธ เจรญิพงษ และณัฏฐ ดษิเจริญ ระบบจัดการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูแบบสะเต็มศึกษา  การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษา (SYMPOSIUM) ครั้งท่ี 11. 
(หนา O-5-11) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย 

30 มีนาคม 2562 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ วันเดือนป ท่ีตีพิมพ 

ราชภัฏอุบลราชธานี. 2562. 
7 เศรษฐวัฒน คําภาษี และ ชัชวิน นามมั่น. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณตนแบบสําหรับแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางยานพาหนะ.  
การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 41 
(EECON-41) โรงแรมสุนียแกรนดโฮเทลแอนด
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร, อุบลราชธานี 
 

21-23 พฤศจิกายน 2561 

8 ปยะชาติ แววศรี และ ชัชวิน นามมั่น ตนแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฟลดเซิรฟเวอรเพ่ือ
สนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 41 
(EECON-41) โรงแรมสุนียแกรนดโฮเทลแอนด
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร, อุบลราชธานี 
 

21-23 พฤศจิกายน 2561 

9 Boonnoon,S., Supaprom, T., 
Pratoompuk, K.,  and 
Udomsirichakorn, K. 

A THAI CASE OF DE NOVO 18QTER DELETION 
SYNDROME WITH MULTIPLE CONGENITAL 
DEFORMATIONS AND 46,XY,del(18qter) KARYOTYPE  

The Congress of Science and 
Technology of Thailand (STT44), BITEC 
Bangkok, Thailand, pp 284-287 
 

29-31 Oct 2018 

10 Orawan Simpan, Jakkrawut Kongon, 
Supawan Pimdee, Duangdao 
Sattayakul, Malee Prajuabsuk, 
Saisamorn Lumlong, Kampanart 
Chayajaras, Jidapa Sangsawan, 
Patoomthip Polyon, Pharit Kamsri, 
Somjintana Taweepanich and 
Pornpan Pungpo 
 

Antioxidant Activity and Phenolic Profiles of 
Traditional Thai Rice Varieties 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019)  

2019, FA133-136. 

11 สุดาพร นนทศริิ  อรวรรณ สมิพันธ  สิริน
ทิพย แสงสวาง  สิริเพ็ญ โหมดมวง  จักราวุธ 
คงออน  ชญาณิลห หาญวลินโรจน  
สายสมร ลําลอง  มาลี ประจวบสขุ  
กัมปนาท ฉายจรสั  ดวงดาว สัตยากูล  จิดา 

การศึกษาฤทธ์ิในการตานอนุมลูอิสระและปริมาณฟนอลิกรวม
ของสารสกัดขาวกลองงอก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง
ท่ี 13. 11-12 กรกฎาคม 2562.  อาคารเทพ
รัตนสริิประภา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 
2562. 126-134. 

11-12 กรกฎาคม 2562 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ วันเดือนป ท่ีตีพิมพ 

ภา แสงสวันต  ปทุมทิพย ผลโยญ  พรพรรณ 
พ่ึงโพธ์ิ และสมจินตนา ทวีพานิชย 
 

(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 23 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2562  

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป ท่ี

ตีพิมพ 
1 Supasorn, S.*, Khajornklin, P. and 

Ditcharoen, N. 
Development of interactive particulate-level 
visualization in chemistry by using augmented 
reality technology: Collision theory and chemical 
reaction rate.  

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 17 (Nov 2018, Special Issue 
for INTE-ITICAM-IDEC Vol. 1), 396-404. 

1 Nov 2018 

2 Suttinart Noothongkaew Effect of DI Water Content on the Growth of 
Anatase TiO2 Nanotubes 
Synthesized by Anodization Process 

Key Engineering Materials Submitted: 
2018-06-28 
ISSN: 1662-9795, Vol. 789, pp 14-19 

Accepted: 2018-
10-05  
Online: 2018-11-
20 

3 Suttinart Noothongkaew MWCNTs/r-GO hybrid films fabricated by layer by 
layer assembly for 
supercapacitor electrodes 

Journal of Energy Storage, Volume 22, 
Pages 153-156 

April 2019 

4 Thongplew, N., and Kotlakome, R. Getting a drink: an experiment for enabling a 
sustainable practice in Thai university settings 

Journal of Cleaner Production, Volume 
218, Pages 294-303. 

May 2019 

5 Natapol Thongplew Facilitating Political Consumerism in an Emerging 
Economy: The Case of Political Consumerism in 
Thailand 

The Oxford Handbook of Political 
Consumerism 

2019 

6 Wasana Ngaogate GoF Design Patterns in a Smart City System Journal of Computers Volume 14, 
Number 5 

May, 2019 

7 Chaiyosang, B., Kanokmedhakul, K.;  
Sanmanoch, W.;   Boonlue, S.; 
Hadsadee, S.;  Jungsuttiwong, S.  and 
Kanokmedhakul, S. 

Bioactive oxaphenalenone dimers from the 
fungus Talaromyces macrosporus KKU-1NK8 Fitoterapia, Vol. 134, Pages 429-434 

 

2019 

8 Jiwalak, N; Daengngern, R ; 
Rungrotmongkol, T; Jungsuttiwong, S; 

A spectroscopic study of indigo dye in aqueous 
solution: A combined experimental and TD-DFT 

JOURNAL OF LUMINESCENCE 
Volume: 204  Pages: 568-572 

DEC 2018 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป ท่ี

ตีพิมพ 
Namuangruk, S; Kungwan, N; 
Dokmaisrijan, S. 

study 

9 Doungmanee, S.; Siritanon, T.; 
Insuwan, W.; Jungsuttiwong, S.; 
Rangsriwatananon, K. 

Multi step energy transfer between three Si_LTL 
and SiGe_LTL zeoliteloaded dyes, 

Journal of Porous 
Materials, 2018, 1381–1389. 

October 2018 

10 Sodsai Puchum, Rattapol Meelapsom, 
Sunderishwary S. Muniandy, Hooi Ling 
Lee, Somkid Pencharee, Maliwan 
Amatatongchai, Khomson Suttisintong 
and Purim Jarujamrus* 

Use of unmodified silver nanoparticles (AgNPs) as 
colorimetric Hg(II) sensor: A new approach to 
sensitive and high sample throughput 
determination of Hg(II) under high influence of 
ionic suppression 

International Journal of Environmental 
Analytical Chemistry 
2019, 99(2), 139-156. 

 

1 March 2019 
 

11 Rattanachaikunsopon P, 
Phumkhachorn P 

 Detection of a plasmid containing cadmium 
resistance gene for lactic acid bacteria isolated 
from foods 

Asian Journal of Agriculture and Biology, 
6(4): 530-534. 

December 2018 

12 Phumkhachorn P, Kamsa S, 
Rattanachaikunsopon P 

Effect of temperature on antimicrobial activity and 
mode of action of thymol against Staphylococcus 
aureus.  

Indian Journal of Science and 
Technology, 12(15): 1-5. 

April 2019 

13 Wuttiprom, S. A Comparison of Students’ Understanding of 
Concepts in Fluid Mechanics through Peer 
Instruction and the T5 Learning Model. 
International Journal of Innovation in Science and 
Mathematics Education 

International Journal of Innovation in 
Science and Mathematics Education, 
26(5), 20–35,  

December 2018 

14 Titarii Wootijirattikal, Sing-Cheong Ong 
and Yongwimon Lenbury 

Compactness of operator integrators  Operators and Matrices (OaM), Vol.13, 

Issue 1, Pages 93–110 

March 2019 

15 Tipmontiane, K., A. Srinual and W. 
Kesonbua 

Systematic Significance of Leaf Anatomical 
Characteristics in Some Species of Mangifera L. 
(Anacardiaceae) in Thailand 

Tropical Natural History, Vol. 18, No. 2, 
Pages 68–83. 

October 2018 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป ท่ี

ตีพิมพ 
16 S. Unruan, R. Yimnirun, M. Unruan 

and R. Tipakontitikul 
Effect of BaZr0.4Ti0.6O3 addition on electrical and 
magnetic properties of multiferroic (1-x)BiFeO3-
xBaTiO3 ceramics 

Ferroelectrics 
Volume 534, Issue 1, Pages 103-109 
 

27 February 2019 

17 Tanan W, Panichpakdee J, 
Saengsuwan S 

Novel biodegradable hydrogel based on natural 
polymers: synthesis, characterization, 
swelling/reswelling and biodegradability 

European Polymer Journal, Vol. 112, 
Pageas 678–687 

March 2019 

18 Manakorn  Wattanataweekul, Approximating Common Fixed Points for Two G-
Asymptotically Nonexpansive Mappings with 
Directed Grahps,  

Thai Journal of Mathematics, Vol. 16 
Number 3, Pages 817-830 

December 2018 

19 Tipparach U, Chen TP, Sricheewin C. Structures and properties of buffer layers with 
nanometer thickness for PBCMO/YBCO epitaxial 
multilayers  

Materials Today: Proceedings, Vol. 5, 
Issue 6 Part 1, Pages 14069-14073.  

December 2018  

20 Kodtharin N, Vongwatthaporn R, 
Nutariya J, Sricheewin C, Timah EN, 
Sivalertporn K, Thumthan O, 
Tipparach U. 

Structures and properties of N-doped TiO2 
nanotubes arrays synthesized by the anodization 
method for hydrogen production 

Materials Today: Proceedings, Vol. 5, 
Issue 6 Part 1, Pages 14091-14098 

December 2018  

21 Wongwanwattana P, Kiennork S, 
Nakhowong R, Samran B,  and 
Tipparach U. 

Development of Titania (TiO2) Nanotube 
Photoanodes of Photoelectrochemical Cells for 
Hydrogen Production using Anodization and 
Hydrothermal Method  

Journal of Materials Science and Applied 
Energy, Vol.7, Issue 3  Pages 352-357 

26 December 
2018  

22 Thumsa-ard T. Highly, Tipparach, U. Ordered Titania Nanotube Arrays Synthesized via 
One-faced and Single-step Anodization 

Journal of Materials Science and Applied 
Energy, Vol. 8, Issue 1, Pages 379-388  

29 April 2019 

23 Sriwunkum C, Nutaro T, Saiz A. The comparative study of the radiation shielding 
of PbO–Li2O–B2O3 glass system by using FLUKA to 
XCOM and experimental data  

Journal of Physics: Conference Series, 
Vol. 1144, No. 1, p. 012135 

December 2018  

24 Mutuwong C, Nutaro T, Saiz A. The comparative studies of gamma-ray shielding Journal of Physics: Conference Series, December 2018 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป ท่ี

ตีพิมพ 
properties of the PbO–BaO–B2O3 glass system by 
using FLUKA code to XCOM program and 
accessible experimental data.  

Vol. 1144, No. 1, p. 012130 

25 Sumate Tantratian, Apinya Sae-ngow, 
Chidphong Pradistsuwan and Charida 
Pukahuta 

Survival of Kluyveromyces marxianus with 
stigmasterol as subjected to freezing stress.  

Journal of Bioscience and Bioengineering 
128(1)  
DOI: 10.1016/j.jbiosc.2018.12.003 

February 2019 

26 Kitti Wirunpan, Sakesan Chinwang, 
Nareerat Chaikong and Charida 
Pukahuta   

Increasing Nutritional Contents of Cassava Starch 
Wastes Using Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm. 
and Lentinus squarrosulus Mont. 

Journal of Pure and Applied 
Microbiology 2019, 13 (1): 117-125 

Published: 
20/02/2019 

(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 24 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2562  

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร วัน-เดือน-ป ท่ีตีพิมพ 
1 Saisamorn Lumlong Development of corn waste for reuse as a catalyst Proceeding of GLOBAL Society 

for Research and 
Development International 
Conference, Tokyo, Japan, p 
35-37. 

6-7 December 
2018 

2 Saisamorn Lumlong  Development of Agricultural Waste for Reuse Catalyst Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand 

7-8 February 2019 

3 Saisamorn Lumlong  Removal of industrial dyes from aqueous solution using 
geopolymer from metakaolin as a highly potential 
adsorbent 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand  

7-8 February 2019 

4 Pornpan Pungpo Removal of Anionic Dyes from Aqueous Solution using 
Surfactant Modification of Ranong White Clay as Highly 
Potential Adsorbent,  

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand 

7-8 February 2019 

5 Pornpan Pungpo Utilization of zeolites synthesized from water sludge for 
study of manganese treatment in wastewater 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand 

7-8 February 2019 

6 Pornpan Pungpo Molecular docking calculations of novel pyrrolyl 
benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives 
InhA inhibitors as anti-tuberculosis agents 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand 

7-8 February 2019 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร วัน-เดือน-ป ท่ีตีพิมพ 
7 Pornpan Pungpo Molecular modelling of Mycobacterium tuberculosis 

GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agent 
Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand 

7-8 February 2019 

8 Pornpan Pungpo Interaction and structural requirement of 4-
thiazolidinone (rhodanine) inhibitors as potential anti-
tuberculosis agents: MD simulations, molecular docking 
calculations and 3D-QSAR 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), 
Bangkok,Thailand 

7-8 February 2019 

9 Prasertsi S, Saehan E, Nuinu P Influence of polybutadiene-grafted maleic anhydride 
on the properties of acrylonitrile butadiene 
rubber/ethylene-propylene diene rubber blends 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), Bangkok, 
Thailand, page PO107-112 

7-8 February 2019 

10 Somsanor P, Nambut M, Yingngam B, 
Pongprom N 

Synthesis of 6-Chloro-7-arylaminoisoquinoline-5,8-dione 
and Its Derivatives as Cytostatic Compounds 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019 
(PACCON 2019), Bangkok, 
Thailand, page OR 1-5 

7-8 February 2019 

11 Salao, S., Saensawat, A., Thongplew, N., 
and Jiaphasuanan, T. 

Effect of Outdoor Particulate Matter (PM10) on Indoor 
Air: case study of Thesaban Warin wichachat school 

Proceedings of the 2nd 
International Conference on 
Environment, Livelihood, and 
Services: Diaster of Climate 
Change, Problematic Water, 
Food Security and Food 
safety, and Society. Bangkok, 
Thailand, AP0001-AP0008. 

November 19-22, 
2018 

12 Kotlakome, R., Thongplew, N., Habsuwan, 
K., and Wilamas, A. 

Comparing Wastewater Treatment Efficiency of Grease 
Traps Filled with Different Media and Bio-Fermented 
Solution from Pineapple Peels: A Case of the Canteen 

Proceedings of the 2nd 
International Conference on 
Environment, Livelihood, and 

November 19-22, 
2018 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร วัน-เดือน-ป ท่ีตีพิมพ 
of the Faculty of Science, Ubon Ratchathani University Services: Disaster of Climate 

Change, Problematic Water, 
Food Security and Food 
Safety, and Society. Bangkok, 
Thailand, BP003 (1-7). 

13 Pornpan Pungpo The crucial binding characteristic of 4-Thiazolidinone 
(rhodanine) derivatives with InhA based on molecular 
docking calculations 

GSRD INTERNATIONAL 
CONFERENCE, Tokyo, Japan. 
pp 38-40. 

December 6-7, 
2018. 

14 Nittaya Phankon, Bongkochawan 
Pakamwong, Paptawan Thongdee, 
Chayanin Hanwarinroj, Duangdao 
Sattayakul, Jitlada Dechativong, Malee 
Prajuabsuk, Saisamorn Lumlong, 
Somjintana Taveepanich, Pharit Kamsri, 
Warayuth Sajomsang and Pornpan 
Pungpo 

Synthesis of Zero Valent Iron Nanoparticles And the 
Study of Congo Red Dye Adsorption 
Efficiency:Equilibrium and Kinetic Studies 

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019, 
Bangkok. 

7-8 Feb, 2019  

15 Orawan Simpan, Jakkrawut Kongon, 
Supawan Pimdee, Duangdao Sattayakul, 
Malee Prajuabsuk, Saisamorn Lumlong, 
Kampanart Chayajaras, Jidapa 
Sangsawan, Patoomthip Polyon, Pharit 
Kamsri, Somjintana Taveepanich and 
Pornpan Pungpo 

Antioxidant Activity and Phenolic Profiles of Traditional 
Thai Rice Varieties,  

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2019, 
Bangkok. 

7-8 Feb, 2019,  

(ขอมลูจากงานสงเสริมการวิจัย วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางท่ี 25 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประเภทความเสีย่ง สาเหตหุรือปจจัยทีท่ําให
เกิดความเสีย่ง 

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการควบคุม วิธีการดาํเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง 

ระดับควาเสี่ยง ระดับโอกาส ระดับความเสี่ยง 

ดานการปฏบิตัิงาน 
(กระบวนการบริหาร
หลักสูตร) 

ระบบ/กระบวนการ 1.1) จัดกิจกรรมลดอัตราการ
ตกออกทกุหลักสูตร เชน 
กิจกรรมติว ระบบที่ปรึกษา/
พี่เล้ียง จัดทําคลังขอสอบ จัด
กิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับนักศึกษาใหม ฯลฯ 
และประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ ในการจัด
กิจกรรมสวนกลางเพื่อไมให
กระทบตอการเรียนการสอน 
1.2) มีการจัดสรร
งบประมาณการจัดกจิกรรม
ของแตละหลักสูตร 
1.3) พัฒนาเทคนิค/วิธีการ
สอนของอาจารยผูสอน การ
กําหนดขั้นตอน หรือแนว
ปฏิบัติของรายวิชาใหชัดเจน 
(ติดตามประเมินผลวาลดได
จริงหรือไม) 
1.4) เสริมสรางแรงบันดาลใจ
ใหนักศึกษา เชน การเชิญนัก
พูดเพื่อสรางกําลังใจและแรง
บันดาลใจในการศึกษา ศิษย
เกาที่ประสบความสําเร็จ เปน
ตน 

ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการ 

คณะมีแนวทางการจัดการ
ความเส่ียง โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
ลดการตกออก และเพื่อการ
กํากับติดตามนกัศึกษาอยาง
ใกลชิด ดังนี้ 
1) จัดระบบพี่เล้ียง อาจารยที่
ปรึกษา 
2) สอนเสริม จัดกิจกรรมพี่ติว
ใหนอง 
3) จัดกิจกรรมหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งโครงการ 

4 4 สูง 

ดานทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ) 

ระบบ/กระบวนการ    4 4 สูง 

ดานทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ) 

นโยบาย สงเสริมและสนับสนุนให
นักวิจยัขอรับการสนับสนุน

การติดตามผลการการเสนอ
ขอรับทุนวิจยัทั้งจากแหลงทุน

1) การจัดทําแผนงานวิจยัที่
สอดคลองกับนโยบายวิจัย

4 4 สูง 
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ประเภทความเสีย่ง สาเหตหุรือปจจัยทีท่ําให
เกิดความเสีย่ง 

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการควบคุม วิธีการดาํเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง 

ระดับควาเสี่ยง ระดับโอกาส ระดับความเสี่ยง 

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน
และภายนอก 

ภายในและภายนอก ระดับชาติและเสนอขอทุนวิจยั
จากแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอก 
2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั 
ใหความรูดานตางๆ และที่
เกี่ยวของกับการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ใหมีโอกาส
ไดรับทุนมากยิ่งขึ้น 
3) เชิดชูเกียรตินักวิจยัที่ไดรับ
ทุนวิจัยและรางวัลในทุก
รูปแบบ 

 (ขอมลูจากงานแผนและงบประมาณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563)         
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ตารางท่ี 26 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ระเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ตัวบงชี ้ การปรับปรุงการควบคุม ผลที่คาดวาจะไดรบัจาก
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  คาตัวบงชี ้

ดานการผลิตบัณฑิต นักศึกษาตกออก รอยละของจาํนวน
นักศึกษาตกออก 

1.1) จัดกิจกรรมลดอัตราการตกออกทุก
หลักสูตร เชน กิจกรรมติว ระบบที่
ปรึกษา/พี่เล้ียง จัดทําคลังขอสอบ จัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษาใหม ฯลฯ และประสานความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัด
กิจกรรมสวนกลางเพื่อไมใหกระทบตอ
การเรียนการสอน 
1.2) มีการจัดสรรงบประมาณการจัด
กิจกรรมของแตละหลักสูตร 
1.3) พัฒนาเทคนิค/วิธีการสอนของ
อาจารยผูสอน การกาํหนดขั้นตอน หรือ
แนวปฏบิัติของรายวิชาใหชัดเจน 
(ติดตามประเมินผลวาลดไดจริงหรือไม) 
1.4) เสริมสรางแรงบันดาลใจให
นักศึกษา เชน การเชิญนักพูดเพื่อสราง
กําลังใจและแรงบันดาลใจในการศึกษา 
ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน 

สามารถลดอัตราการตก
ออก หรือการลาออกได 

1) ณ วันที่ 27 กันยายน 
2562 นศ.ป 2 จํานวน 716 
คน ตกออก152 คน คิดเปน
อัตราการตกออกรอยละ 
14.22 
2) มอบภาควิชา/หลักสูตร 
ติดตามดูแล นศ. ทั้งเร่ือง
วิชาการ การใชชีวิต และ
พฤติกรรม เพื่อชวยเหลือ
และแกปญหาไดทันทวงท ี

14.22 

ดานการบริการวชิาการ การจัดหารายไดเพิ่ม รายไดสุทธิจากการ
บริการวิชาการ และการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู 

1.1) จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
วิเคราะหตนทุนและความคุมทุนของ
หลักสูตร เพื่อใชในการบริหารจัดการ 
และการวางแผนลดรายจาย เพิ่มรายได 
โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
1.2) จัดกิจกรรมหารายได เชน กจิกรรม
ศิษยเกา กิจกรรมกีฬาเพือ่สุขภาพและ
หารายได จัดอบรมตาง ๆ เปนตน 

มีรายไดจากการบริการ
วิชาการและการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู
เพิ่มขึ้น 

1.1) จัดกิจกรรมลดอัตรา
การตกออกทุกหลักสูตร เชน 
กิจกรรมติว ระบบที่ปรึกษา/
พี่เล้ียง จัดทําคลังขอสอบ 
จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับนักศึกษาใหม 
ฯลฯ และประสานความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ใน
การจัดกิจกรรมสวนกลาง
เพื่อไมใหกระทบตอการ

2,711,620.80 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ระเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ตัวบงชี ้ การปรับปรุงการควบคุม ผลที่คาดวาจะไดรบัจาก
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  คาตัวบงชี ้

เรียนการสอน 
1.2) มีการจัดสรร
งบประมาณการจัดกจิกรรม
ของแตละหลักสูตร 
1.3) พัฒนาเทคนิค/วิธีการ
สอนของอาจารยผูสอน การ
กําหนดขั้นตอน หรือแนว
ปฏิบัติของรายวิชาใหชัดเจน 
(ติดตามประเมินผลวาลดได
จริงหรือไม) 
1.4) เสริมสรางแรงบันดาล
ใจใหนักศึกษา เชน การเชิญ
นักพูดเพื่อสรางกําลังใจและ
แรงบันดาลใจในการศึกษา 
ศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จ เปนตน 

(ขอมลูจากงานแผนและงบประมาณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563)           
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3.3 ดานงบประมาณ 

ตารางท่ี 27 ขอมูลดานงบประมาณ  

ประเภท
งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 รอยละการเพ่ิม-ลดลง 

รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

6,290,000.00 6,296,800.00 8,307,500.00 8,307,500.00 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
32.07 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
31.93 

เงินรายได* 26,311,012.50 18,851,338.38 26,558,092.50 25,066,252.49 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.94 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
32.97 

เงินกองทุน 5,706,190.00 10,428,358.10 4,994,082.00 2,198,044.44 ลดลงรอยละ 
12.48 

ลดลงรอยละ 
78.92 

(ขอมลูจากงานการเงิน วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563) 
* หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการศกึษา 21,306,492.50 บาท 

                 เงินสะสม 5,251,600 บาท 
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ท่ีปรึกษา 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 

คณะผูจัดทํา 
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