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สารจากคณบดี 
 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต          
มีความรูความสามารถ   มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหอาจารย     
ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ                    
เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน รวมไปถึงการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม สามารถถายทอด
ความรูและบูรณาการสูการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเผยแพร
และสรางความเขาใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
ใหกับโรงเรียนในระดับตางๆ ท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงอันเปนการเพ่ิมศักยภาพ              
ดานวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
ในป 2560 สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะท่ีกําหนดไววา “คณะวิทยาศาสตรเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
วิจัยในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน” 

คณะวิทยาศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2560 ฉบับนี้ จะเปนการสะทอนผลการ
ดําเนินงานทุกฝายของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน อันจะนําเขาสูการเปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู  วิจัย และบริการวิชาการดาน
วิทยาศาสตรในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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ประวัติความเปนมา  
ขอมูลท่ัวไป 
 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบงสวนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เปน สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
 ภาระงานหลักในระยะแรก จากชวงปการศึกษา 2534-2535 ไดจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สถิติ และ คอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาคณะอ่ืน จนถึงปการศึกษา 2536 ไดเริ่มเปดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เปนสาขาแรก ติดตามดวย สาขาวิชาเคมี  
ในปการศึกษา 2538 สาขาวิชาฟสิกส ในปการศึกษา 2539 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 
2540 ในปการศึกษา 2541 ไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เปดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ปดหลักสูตร
เม่ือป พ.ศ. 2545) รวมเปน 5 หลักสูตร  
 ในปการศึกษา 2559 มีหลักสูตรท่ีเปดสอน รวมท้ังสิ้น 22 หลักสูตร แบงเปน หลักสูตรปริญญาตรี 11 
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร นักศึกษาของคณะฯ สวนใหญ
เปนกลุมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง เชน 
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ สุรินทร บุรีรัมย มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และรอยเอ็ด นับวาคณะฯ                 
มีสวนสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดําเนินภารกิจดานการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางสมบูรณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 
 
 
วิสัยทัศน 

คณะวิทยาศาสตรเปนศูนยกลางการเรียนรูและวิจัยในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 

 
พันธกิจ 
 1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ท่ีสามารถประยุกตใชได 
  3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและเรียนรูกับชุมชน 
  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ในภูมิภาคลุมน้ําโขงดวยการบูรณาการกับ 
     องคความรูทางวิทยาศาสตร  
 

วัตถุประสงค 
1. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ 

สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สรางองคความรู  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการ 
พัฒนาและแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนสังคมและ 
ประเทศ 

3. บริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงกลับสูการ 
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ศึกษา เรียนรู เผยแพร และสรางความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือการธํารงรักษา   

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู บุคลากรมี 
คุณภาพและมีความสุข 

 
 
อัตลักษณ และเอกลักษณ 
 อัตลักษณ  “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 
 เอกลักษณ “ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
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กลยุทธ 
 1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพ่ือรองรับ 
   การเปดประชาคมอาเซียน และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมี 
   ทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 

 2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัย 
   และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
3. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาค 

 ลุมน้ําโขง และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และสรางเครือขายความรวมมือกับ 
   ชุมชนทุกภาคสวน 
5. เผยแพรและอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของ 
   ประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคา 
   ของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ 
   สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  
   เพ่ือการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ 
   ผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุน 
   ความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลยุทธ มาตรการ 

1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
   สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองมีคุณธรรม 

1.1 จัดระบบและกลไกการบรหิารหลักสตูรทุกระดับใหไดตาม 
     เกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

   ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี  และมคีวาม 
   พรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน  
   และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
     และสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และแหลง 
     เรียนรูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียงและท่ัวถึง 

   และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 
    

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการ 
     เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัใหครบถวนทุกหลักสตูร  
     ใหนักศึกษาสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง 
     ตอเน่ือง 

 1.4 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรยีนรูท่ีใหนักศึกษาได 
     ฝกทักษะการทํางานเปนทีม การหาประสบการณจากการ 
     ทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานท้ังภาครัฐ 
     และเอกชน 

 1.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม  
     นอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนา 
     นักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความ 
     พอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและความ 
     รับผิดชอบตอสังคม 

 1.6 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิต 
     เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

 1.7 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสราง       
     สวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ 
     ปลอดภัยและมีความสุข  

 1.8 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนให    
     ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1.9 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา 
     แหงชาติ ใหมีความทันสมัย มคีวามยืดหยุน 
     มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากลสอดคลองกับ    
     ความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี  
   ประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและ    
   พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

2.1 จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการให 
     อาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทาง    
     วิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพ 
     การศึกษา 

    2.2 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการ 
     จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.3 สงเสริมและกํากับใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา 
     ไดอยางมีประสิทธิภาพและคณุภาพ 

 2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและพัฒนา 
     นวัตกรรมการจดัการเรียนรูรปูแบบตางๆ ไดอยางม ี
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กลยุทธ มาตรการ 

      ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

     เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
 2.6 สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามวิชาชีพอยางมี 

     จรรยาบรรณ เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
3. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสู 
   การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุมนํ้าโขง    
   และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับ   

3.1 เผยแพร ประยุกตใช จัดการความรู การบูรณาการวิจัย  
     การเรียนการสอน บริการวิชาการเช่ือมโยงงานวิจัยสู 
     อุตสาหกรรม 

   หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ 
     นักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 

 3.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถ 
     ดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.4 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแกปญหาและ 
     ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถ่ินใหเขมแข็งและ 
     โดดเดนเปนช่ือเสียงของคณะ 

 3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยกับ 
     หนวยงานท้ังในและตางประเทศ และเพ่ิมขีด 
     ความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย 

 3.6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสราง 
   ความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและ 
   สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และสราง 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมี 
     ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัยและ 
     การเรียนการสอน 

   เครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวน 4.2 เสริมสรางความเขมแข็งการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ี 
     เปาหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็ก  
     เยาวชนและชุมชน 

 4.3 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนฐาน 
     วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
     และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนทองถ่ิน 

 4.4 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ  
     ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการเรียนรูและ 
     เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

 4.5 สงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีดี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
     ชุมชน 

5. เผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
   ประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศใน 
   ภูมิภาคลุมนํ้าโขง รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา    
   และบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุง 
     ศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการ            
     บูรณาการกับการวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม   
     นักศึกษา 

   และภูมิปญญาทองถ่ิน    5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนัก 
     ถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
    ของทองถ่ิน ตลอดจนรูเทาทันวัฒนธรรมของประเทศตางๆ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมลูเปน    
    ฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

6.1 สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการท่ีมี 
     ธรรมาภิบาล   
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กลยุทธ มาตรการ 

   เพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
    6.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและ 

     ภายนอกองคกรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการถายทอด 
     นโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสราง 
     ภาพลักษณท่ีดีของคณะ 

 6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการ 
     ปฏิบัติงานประจํา 

 6.5 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   
     เพ่ือสวัสดิภาพท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 

 6.6 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน เพ่ิมพ้ืนท่ี 
     สีเขียวและลดภาวะโลกรอน 

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  
   โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพ่ือการทํางาน 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมี 
     ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 

   ไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบ 
   สมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริม 
   สวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุน 

7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอด 
     ตัวช้ีวัดขององคกรสูระดบับุคคล และระบบ 
     การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  

   ความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือ 
   นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

7.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมสีมรรถนะดานการบริหาร  
     โดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 7.4 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางาน 
     ในองคกรอยางมีความสุข 

 7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตาม 
     สายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ 
     ประสบการณ 

 7.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการ 
     ปฏิบัติ 

 7.7 สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรต ิ
     บุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีด ี
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โครงสรางองคกร  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่  1  โครงสรางหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
คณะวิทยาศาสตร 

 

ภาควิชา 

 
สํานักงานเลขานกุาร 

 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

งานบริหารท่ัวไป 

 
เคม ี

 

ฟสิกส 
 

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

 

งานบริหารบุคคล 

 
งานคลังและพัสด ุ

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานแผนและงบประมาณ 

 
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

งานสงเสรมิการวิจยั  

งานบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
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โครงสรางการบริหาร  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานการบริหารงานในคณะฯ โดยมี 
คณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ทําหนาท่ีบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ รองคณบดี 8 ฝาย                    
ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย โดยมีเจาหนาท่ีประจําฝายตางๆ เปนผูปฏิบัติงาน
ประจํา ท้ังนี้  การบริหารงานธุรการเปนลักษณะรวมศูนย ท่ีคณะฯ ในภาควิชา มีหัวหนาภาควิชาเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการดําเนินงานของภาควิชา มีรองหัวหนาภาควิชาเปนผูชวย และทุกภาควิชามี
ธุรการประจําภาควิชาทําหนา ท่ีประสานงานดานบริหารธุรการ ระหวางภาควิชาและฝายตางๆ                  
ในสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  โครงสรางการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร 
 

คณบด ี

 

รองคณบด ี

 

หัวหนาภาควิชา 

 
ฝายบริหาร 

 

ฝายแผนและงบประมาณ 
 

ฝายวชิาการ 
 

ฝายวิจัย 
 

ฝายการเงินและพัสด ุ

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ฝายบริการวชิาการ 
 

ฝายพฒันานักศึกษา 
 
 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

เคมี 
 

ฟสิกส 
 

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

 

 
 



11 
 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
 
 

 

                  
 
 

    
 
 

                    
 
 

     
 
 
 

รศ.ดร.อุทิศ  อินทรประสิทธ์ิ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

อาจารยกุลธรา  มหาดิลกรัตน 
รองคณบดีฝายบริหาร 

ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ 
รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 

ผศ.ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ดร.ชอทิพย  กัณฑโชติ 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.ประสงคสม  ปุณยอุปพัทธ 
รองคณบดีฝายวิจัย 

อาจารยอนุพงษ  รัฐิรมย 
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

 
 
 

 

                  
 
 

    
 
 

                                      
 

 
 

ผูแทนอาจารย 

                                 

รศ.ดร.อุทิศ  อินทรประสิทธ์ิ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

อาจารยกุลธรา  มหาดิลกรัตน 
รองคณบดีฝายบริหาร 

ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ดร.ชอทิพย  กัณฑโชติ 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.ประสงคสม  ปุณยอุปพัทธ 
รองคณบดีฝายวิจัย 

อาจารยอนุพงษ  รัฐิรมย 
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 
รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ 

ดร.ธนวิทย  จีรุพันธ 

รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ 
รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 

ผศ.ดร.นิพนธ  กสิพรอง 
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หัวหนาภาควิชา  

 

                                                                                              

 

 

              

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต 
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ดร.จิตกร   ผลโยญ 
หัวหนาภาควิชาฟสิกส 

ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 
หัวหนาภาควิชาเคมี 

(1 พ.ค.58-31 ก.ค.60) 

ดร.ทศพร  จูฉิม 
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

รศ.ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธ์ิ 

หัวหนาภาควิชาเคมี 

(1 ส.ค.60-ปจจุบัน) 
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หนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร และหมายเลขโทรศัพท 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแบงการบริหารออกเปนสํานักงานเลขานุการ       
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  
 

 ตารางท่ี 1 หนวยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร 

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

งานบริหารท่ัวไป 4567, 4422 
    - งานบริการเอกสาร 4403 
    - งานเอกสารสนเทศ 4433 
งานบริหารงานบุคคล 4423, 4637 
งานคลังและพัสดุ 
    - งานการเงินและบัญชี 4410, 4411, 4413, 4601 
    - งานพัสดุ 4418, 4419, 4420, 4434 
งานบริการการศึกษา 4415  
    - งานหลักสูตร 4414 
    - งานบณัฑิตศึกษา 4417, 4599 
งานพัฒนานักศึกษา 4416, 4549 
งานแผนและงบประมาณ 4424 
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
   - งานระบบเครือขาย 4444 
   - งานซอมบํารุง 4436, 4455 
   - งานพัฒนาโปรแกรม 4466 
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 4475 
งานสงเสริมการวิจัย 4425 
งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4470, 4575, 4600, 08 3128 6755 
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 0 4543 3118, 08 3126 0586, 4499 

โทรสาร 0 4535 3409 
ภาควิชาเคมี 4114,4709, โทรสาร 0 4528 8379 
ภาควิชาฟสิกส 0 4528 8381, 4305 
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 0 4528 8380, 4202 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเน ินงาน 
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สรุปผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร 
 ดานการผลิตบัณฑิต  
  คณะวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) ในหลักสูตร
ตางๆ จํานวน 3 ระดับ ไดแกระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 7 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 22 สาขาวิชา  
  ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา จํานวน 514 คน จําแนกเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 467 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน รวมจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2560 จํานวน 2,596 คน 
  ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 448 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 
382 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 61 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน  
 
 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
  คณะวิทยาศาสตร  ได รับงบประมาณสนับสนุนด านการวิจัย ท้ังภายในและภายนอก                            
ในปงบประมาณ 2560 จํานวนท้ังสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 7,537,891 บาท (เจ็ดลานหาแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน
แปดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายใน จํานวน 13 โครงการ 
งบประมาณ 3,721,100 บาท (สามลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานนอก จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 3,816,791 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพัน
เจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) 
 
 ดานการบริการวิชาการ 

การดําเนินงานดานการบริการวิชาการในปงบประมาณ 2560 ของคณะวิทยาศาสตร โครงการ/ 
กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 20 โครงการ งบประมาณ 9,732,693 บาท (เกาลานเจ็ดแสนสาม
หม่ืนสองพันหกรอยเกาสิบสามบาทถวน) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 
17 โครงการ งบประมาณ 2,860,090.50 บาท (สองลานแปดแสนหกหม่ืนเกาสิบบาทหาสิบสตางค)และ
งบประมาณจากแหลงทุนอ่ืนๆ จํานวนท้ังสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 6,872,602.50 บาท (หกลานแปดแสนเจ็ด
หม่ืนสองพันหกรอยสองบาทหาสิบสตางค) ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมและผูรับบริการจํานวนท้ังสิ้น 29,246 คน 
  
 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดรับสนับสนุน
จากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 595,500 บาท (หาแสนเกาหม่ืน
หาพันหารอยบาทถวน)  
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การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินงานในดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณ 2560    
โดยมีกิจกรรมและการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก 
 - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือ สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน เปน“องคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ” (Certification 
Body : CB) เปดรับสมัครทดสอบ รุนแรก กุมภาพันธ 2560 
          - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ สํานักประชาสัมพันธเขต 2 อุบลราชธาน ี        

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2560 ภายใตแนวคิด "ดินแดนแหงความสุข ตามรอยศาสตรพระราชา" โดยมี         

นายบัญญัติ  พงษศรีกูร ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานเปดการจัดงาน -                                                                               

            - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช ICT ในการ

ประกอบธุรกิจออนไลนดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสูงอายุ” (รุนท่ี 1) ระหวางวันท่ี 25 – 26 มีนาคม 

2560 ใหแกผูสูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูสนับสนุนงบประมาณ ภายใต

โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2560 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพย  กัณฑโชติ 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานเปด  

 - คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพ้ืนท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล              

ดงหองแห ตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือสานตอและสนองนโยบายรัฐจัด “โครงการพัฒนา

ระบบอัจฉริยะสําหรับผูสูงอายุ” โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยี Internet of 

Things ประยุกตใชงาน “ผลิตตูยาอัจฉริยะ ระบบติดตามและคนหาตําแหนงผูสูงอายุ ระบบเฝาระวังภัยและ

ตรวจจับสัญญาณอันตรายสําหรับผูสูงอายุ”ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ภายใต “โครงการบริการวิชาการแกสงัคม ประจําปงบประมาณ 2560”  

 ผลการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ  

 ในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และแผนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตกลยุทธ 7 กลยุทธ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนก
ตามกลยุทธ ดังนี้ 
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กลยุทธท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือรองรับการเปด 
ประชาคมอาเซียน จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูท่ีสรางเสริม
การประกอบอาชีพ 

เปาประสงค : บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และเปน 
 ท่ียอมรับของสังคม 
มาตรการ :  
 1.1 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ  
 1.2 สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียน 
 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวน 

ทุกหลักสูตร ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 1.4 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางานเปนทีมการหา 
 ประสบการณจากการทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 1.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรู 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 1.6 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน  
 1.7 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 มีความปลอดภัย และมีความสุข  
 1.8 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัย 
 1.9 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ใหมีความทันสมัย มีความ 

ยืดหยุนมีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากลสอดคลองกับความตองการของสังคม                   
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคน
ในการพัฒนาประเทศ และความตองการของตลอดแรงงานในแตละระดับการศึกษาจะมีความหลากหลายของ
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน และจําแนกเปนประเด็นดังนี้ 
การรับนักศึกษา 
 วิธีการรับนักศึกษา  
 คณะวิทยาศาสตร มีระบบวิธีในการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอ 2 วิธี ไดแก วิธีรับตรง (โควตา) รอยละ 
80 และรับผานสวนกลาง (Admission) รอยละ 20 โดยในสวนของวิธีรับตรง (โควตา) แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้  
 1. โควตาผูมีความสามารถพิเศษ ไดแก เรียนดีชนบท กีฬา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมนักวิทยาศาสตร
รุนเยาว โอลิมปกวิชาการ เพาะพันธุปญญา 
 2. โควตารับตรงตามพ้ืนท่ี นักเรียนท่ีอยูในโรงเรียน ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  
 3. โควตารับตรงท่ัวไป เปนการดําเนินการรับสมัครสอบในสังกัดคณะตางๆ การเลือกใชคะแนน
ทดสอบตามท่ีคณะ/หลักสูตรพิจารณา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 3 รอยละของการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 

 

จํานวนนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 514 คน     
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน ระดับปริญญาโท 31 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน 
 จํานวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,078 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน  ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 

ป 2559  ป 2560  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จุลชีววิทยา 72 - - 72 55 - - 55 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 41 - - 41 35 - - 35 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 61 - - 61 62 - - 62 
ชีววิทยา 50 - - 50 47 - - 47 
เทคโนโลยีชีวภาพ - - - - - 3 - 3 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 
เคม ี 100 4 1 105 76 11 10 97 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยาง 

9 - - 9 27 - - 27 

ฟสิกส 34 7 4 45 20 8 2 30 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 6 - - 6 14 - - 14 
วิทยาการคอมพิวเตอร 47 - - 47 41 - - 41 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 6 - 58 24 9 - 33 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเน่ือง) 17 - - 17 30 - - 30 
คณิตศาสตร 46 - - 46 36 - - 36 
คณิตศาสตรศึกษา - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรศึกษา - 1 6 7 - - 4 4 

รวม 518 18 11 547 467 31 16 514 

80.00 

20.00 

วิธีรับตรง (โควตา) 

Admission
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ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบจาํนวนนักศึกษาท่ีรับเขาในป 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 

  
ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษา ท้ังสิ้น 448 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 382
คน ระดับปริญญาโท 61 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน 
 ผลการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 บัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 74.32 และยังไมไดงานทํา คิดเปนรอยละ 25.68 

การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดการศึกษาท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) รวม 3 ระดับ              
20 สาขา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 6 สาขาวิชา และระดับปริญญา
เอก จํานวน 3 สาขา เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ และความตองการของตลอด
แรงงานในแตละระดับการศึกษาจะมีความหลากหลายของหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน  
(ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 

11 8 3 22 

จํานวนหลักสูตรท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

11 6 3 20 

จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดใหม - - - - 
จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปดหลักสูตร 1 1 1 3 
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 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาทุกระดับการศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,002 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,815 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 38 คน ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา ปการศึกษา 2559 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จุลชีววิทยา 238 - - 238 
เคมี 279 18 17 314 
ฟสิกส 107 20 10 137 
วิทยาการคอมพิวเตอร 159 - - 159 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 200 22 - 222 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 47 - - 47 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 227 - - 227 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 140 - - 140 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 79 - - 79 
คณิตศาสตร 137 - - 137 
ชีววิทยา 175 - - 175 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 27 - - 27 
เทคโนโลยีชีวภาพ - 3 - 3 
คณิตศาสตรศึกษา - 21 - 21 
วิทยาศาสตรศึกษา - 65 11 76 

รวม 1,815 149 38 2,002 

 
การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) สําหรับใหบริการใชงานระบบเครือขาย
และอินเตอรเน็ตภายในคณะแกนักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตางๆ ของ
คณะ 
  - เครื่องแมขายคอมพิวเตอร ( Computer Server) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ประจําทุก
หองเรียน หองประชุม และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล สําหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีหองสมุดของคณะ 
 ระบบสารสนเทศภายในคณะ 

- ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
- ระบบฐานขอมูลหองสมุด 
- ระบบบริหารงานบุคคล 
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)  
- ระบบ UBU TQF Mapper 
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- ระบบจัดเก็บตัวอยางขอสอบ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (E-Manage) ซ่ึงประกอบดวยระบบสารสนเทศตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ระบบการลาออนไลน 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
- ระบบบริหารจัดการโครงการ 
- ระบบแฟมสะสมงาน 
- ระบบเอกสารอางอิง 
 

ตารางท่ี 5 สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ วารสาร  

ประเภทส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ป 2559 ป 2560 เพ่ิมข้ึน/

ลดลง จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสือ ตํารา      

   ภาษาไทย 11,637 เลม 11,653 เลม 0.14 

   ภาษาอังกฤษ 2,140 เลม 2,156 เลม 0.75 

รวม 13,777 เลม 13,809 เลม 0.23 

2. วารสาร      

   ภาษาไทย 2,426 ฉบับ 2,511 ฉบับ 3.50 

  ภาษอังกฤษ 978 ฉบับ 978 ฉบับ 0 

รวม 3,404 ฉบับ 3,489 ฉบับ 2.5 

3. วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ภายในประเทศ 3,436 เลม 3,452 เลม 0.47 

รวมท้ังส้ิน 20,617 - 20,750 - 0.65 
 
 

การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

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

     
 

    
 
ตารางท่ี 6 โครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป สถานที่ 
จํานวนผูเขารวม 

(คน) 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)    
1.1 หอบรักษไปหมปา คร้ังที่ 11 7-8 ม.ค.60 โรงเรียนบานนาขมิ้น 

ต.หนองบก อ.เหลา
เสือโกก จ.อุบลฯ 

84 คน 

1.2 เตรียมความพรอมสูโลกการทํางานปการศึกษา 
2559 

11 - 12 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร 183 คน 

1.3 พิธีไหวครู ปการศึกษา 2560 
 
 
 

24 ส.ค.60 
 

คณะวิทยาศาสตร 710 คน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป สถานที่ 

จํานวนผูเขารวม 
(คน) 

1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 22 ก.ค. - 3 ส.ค. 
60 

คณะวิทยาศาสตร 512 คน 

1.5 บริหารจัดหางานระหวางเรียน 1 พ.ย. 59 - 31 
ก.ค. 60 

คณะวิทยาศาสตร 37 คน 

1.6 ตนกลาจิตอาสา   31 ส.ค. 60 บริเวณมหาวิทยาลัย 139 คน 

2. ดานความรู (Knowledge) 
2.1 หอบรักษไปหมปา คร้ังที่ 11 7-8 ม.ค.60 โรงเรียนบานนาขมิ้น 

ต.หนองบก อ.เหลา
เสือโกก จ.อุบลฯ 

84 คน 

2.2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปที ่ 4 ปการศึกษา 
2559 

28 เม.ย.60 คณะวิทยาศาสตร 173 คน 

2.3 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาตปิ 2560 17-18 ส.ค.60 คณะวิทยาศาสตร 25,825 คน 
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)    
3.1 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปที ่ 4 ปการศึกษา 
2559 

28 เม.ย.60 คณะวิทยาศาสตร 173 คน 

3.2 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017 

18 มี.ค.60 คณะวิทยาศาสตร 945 คน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and esponsibility)              
 

4.1 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ประจําป
การศึกษา 2558 

13 ธ.ค.59 คณะวิทยาศาสตร 404 คน 

4.2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปที ่ 4 ปการศึกษา 
2559 

28 เม.ย.60 คณะวิทยาศาสตร 173 คน 

4.3 การประกวด Freshy Boys & Girls และ Miss 
Lady Boy ประจาํปการศึกษา 2560 

10 ก.ย.60 ศูนยกีฬา
เอนกประสงค 

504 คน 

4.4 สอนนองรองเพลง ประจําปการศึกษา 2560 4 - 19 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร 488 คน 
4.5 การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหง
ประเทศไทยคร้ังที่ 26 

27 พ.ค. -  
2 มิ.ย.60 

บริเวณมหาวิทยาลัย 2,530 คน 

4.6 ศิษยเกาสัมพันธ “นองพี่วิทยาฯ จําปาคืนถ่ิน” 4 เม.ย.60 คณะวิทยาศาสตร 23 คน 
4.7 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ป2560 18-19 ส.ค.60 คณะวิทยาศาสตร 25,825 คน 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis,  

Communication and Information Technology Skills) 
5.1 เสริมสราง พัฒนาเทคนิคการใหคําปรึกษา และ
บริการสวัสดิการนักศึกษา 

 
 
 
 

19-20 ส.ค.60 คณะวิทยาศาสตร 30 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป สถานที่ จํานวนผูเขารวม 
(คน) 

5.2 การแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธนอง
ใหม ประจําปการศึกษา 2559 

1 ต.ค. 59 - 28 
ม.ค. 60 

คณะวิทยาศาสตร
และศูนยกีฬา
เอนกประสงค 

454 คน 

5.3 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017 

18 มี.ค.60 คณะวิทยาศาสตร 945 คน 

 
การสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 ทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษา จากแหลงทุนตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีใหทุนสนับสนุน จํานวน 32 ทุน จํานวน 432,000 บาท  
(สี่แสนสามหม่ืนสองพันบาทถวน)  
ตารางท่ี 7 ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอก  
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อทุน จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 59110140340 นางสาวไพจิตร  เดชโฮม ผูประกอบการรานคาในพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 
2559 

5,000 

2 5711402402 นางสาวพกัตรา  แจมใส ผูประกอบการรานคาในพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 
2559 

5,000 

3 5711402471 นางสาวรัชฎา  สุดหลา ผูประกอบการรานคาในพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 
2559 

5,000 

4 59110240138 นางสาวลัดดา  จันเปรียง ผูประกอบการรานคาในพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 
2559 

5,000 

5 5711401582 นางสาวจามจุรี  ผองอําพล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

6 5811403017 นางสาวชลธิญา  ทวีโคตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

7 5824400546 นางสาวณฏัฐกันย  เรืองเนตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 

8 59110440204 นางสาวณฐัมล  ศิริมงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 

9 5811404731 นางสาวนฤมล  โมคภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 

10 59110240428 นางสาวนันทติา  ครบสุวรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

11 5711403834 นางสาวปภัสสร  โสชะดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

12 59110240433 นางสาวประกายมาศ  บุญยะราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 

13 59110240721 นางสาวประนัดดา  มั่นยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 

14 5711401348 นางสาววชิุรี  รักกตัญู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 

15 5711401371 นางสาววภิาวด ี สุขด ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

16 59110240826 นางสาวศศิธร  บุญนูน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 

17 5711404053 นางสาวสุรญา  มุสิกา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

18 5811405127 นางสาวอรอนงค  ประสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

19 5711401173 นายนิวัฒน  เลิศสุวรรณพงศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

20 5811404049 นายปฏิภาณ  แดนทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

21 5811403796 นายปยะ  ละเริงรัมย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

22 5711400914 นายวนิัย  บุตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

23 5811404995 นายสุกฤษฎ์ิ  ชุมภูจันทร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10000 

24 5711402525 นายสุวรรณ  บุญสนิท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 

25 5811400982 นายวิทยา วงษาล ี เครือเจริญโภคภัณฑ  30,000 

26 5811400362 นายอัครพงศ ประกอบกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ  30,000 

27 59110840460 นางสาวกิตติยา บนิทะส ี เครือเจริญโภคภัณฑ  30,000 

28 5711401731 นางสาวขนษิฐา  คําภริยา แอล.เอส.เอฟ 8,000/ภาคเรียน 

29 59110840673 นางสาวพชัรินทร บัวลอย แอล.เอส.เอฟ รุนที ่24 6,000/ภาคเรียน 

30 5711407070 นางสาวแพรวรินทร กันยาสาย กรุงไทยการไฟฟา 40,000 

31 5711401973 นางสาวจฑุารัตน  กลีบมวง พระมหาวิศิต  ธีรวํโส 5,000 

32 59110140340 นางสาวอนัตตา มิ่งขวัญ ม.ร.ว.โอภาศ กาญจนะวชิัย 8,000/ภาคเรียน 

 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในปการศึกษา 1/2560 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาท่ี     
เปนผูกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จํานวนท้ังสิ้น 795 คน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 20,031,700 บาท (ยี่สิบลานสาม
หม่ืนหนึ่ งพันเจ็ดรอยบาทถวน) จําแนกเปน ผู กู รายเกา จํานวน 699 คน เปนเงิน 17,489,700 บาท               
(สิบเจ็ดลานสี่แสนแปดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ผูกูรายใหม จํานวน 96 คน เปนเงิน 2,542,000 บาท (สอง
ลานหาแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน ) และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กรอ.) จํานวน 41 คน เปนเงิน 
1,000,900 บาท (หนึ่งลานเการอยบาทถวน) จําแนกเปน ผูกูรายเกา จํานวน 28 คน เปนเงิน 667,000 บาท (หก
แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) และผูกูรายใหม จํานวน 13 คน เปนเงิน 333,900 บาท (สามแสนสามหม่ืนสามพัน
เการอยบาทถวน) 
 
การแนะแนวและการจัดหางาน 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดโครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญบรรยายพิเศษดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเชิงวิชาการ  
ภายใตหัวขอ “เสนทางสู Startup” และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดการสัมมนาเชิงวิชาการจาก อุทยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต “โครงการสัมมนาเถาแกนอยยุค 4.0 ครั้งท่ี 3” โดยมี นายอนุพงษ  
รัฐิรมย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานกลาวเปด
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การสัมมนา และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาวรายงานและวัตถุประสงคการจัดโครงการครั้งนี้ 
เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีโอกาสเรียนรูในดานวิชาการจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 
และเพ่ือเปนการพัฒนาทักษะใหแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูท่ีสนใจเขารับฟงการบรรยายครั้งนี้ เพ่ือ
เตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการสงเสริมการวิจัย การ
สรางนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรคท่ีสามารถนําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ในทองถ่ิน และประเทศใหอยูไดอยางมีความสุขสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี 2.6 
ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน เกณฑ ขอ 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในอนาคต สําหรับการ
สัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาษา  ตั้งจิตสมคิด เปนผูสรางเกมตอสู 3 มิติ 
ฝมือคนไทย “Saros Real Battle” ภาคตอเนื่องจาก “Zaros X Battle” เปนผูสราง “ARSA Framework” 
เครื่องมือสรางเกม 2 มิติ และ 3 มิติ เปนผูเขียนตําราเกมซีรี่ย ทะลวงถึงแกนเรื่องเขียนเกมท้ัง 4 ตอน และเปนท่ี
ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชั่น บรรยายพิเศษ หัวขอ “ธุรกิจเกมส” และ นายเนติ  นามวงศ 
เปนผูกอตั้งและประธานกรรมการผูจัดการฝายเทคนิค(CTO)ระบบแคชเชียรสําหรับรานคาออนไลน Sellsuki เปน
ผูกอต้ังและประธานกรรมการฝายเทคนิค (CTO)บริษัทท่ีปรึกษาธุรกิจและการตลาดปลายอ้ิง คอมมา จํากัด และ
ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตรายการ World RoboCup Rescue 2006 จากประเทศเยอรมัน และประเทศ
สหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ หัวขอ "การนํานวัตกรรมดานICT สู Startup” และการเสวนา หัวขอ “เสนทางสู 
Startup จากนักวิชาการสูนักธุรกิจ” โดย มี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาษา  ตั้งจิตสมคิด และ นายเนติ  นามวงศ 
เปนผูรวมเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและตอบขอซักถามของผูเขาฟงการเสวนาครั้งนี้ และไดรับความ
สนใจจากนักศึกษาเขาฟงการบรรยายและเสวนาจํานวนกวา 200 คน ณ หองประชุมอาคารศูนยเครื่องมือกลาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาบรรยายเรื่อง คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีองคกรอยากได การเขียนจดหมายสมัครงาน 
ข้ันตอนการเตรียมตัวสัมภาษณงาน และบคุลิกภาพในการสมัภาษณงาน ในชวงบายเปนการบรรยายประสบการณ
ทํางานจากพ่ีสูนอง โดยไดเชิญศิษยเกาคณะตางๆ มาแบงปนประสบการณ และมีการอบรมการแตงหนาเพ่ือเสริม
บุคลิกภาพในการสมัครงาน ซ่ึงมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรชั้นปท่ี 4 และปท่ี 3 ใหความสนใจเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว 
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พิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 วันศุกรท่ี 28 เมษายน 2560  

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดพิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ป
การศึกษา 2559 เม่ือวันศุกรท่ี 28 เมษายน 2560 ณ อาคารวิจัย หองประชุม SC.138 เพ่ือเตรียมความพรอมดาน
เจตคติในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชชีวิตในสังคมใหมีความสุขและสรางความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาท่ี
มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรม ใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาท่ีในการประกอบอาชีพท่ีดี และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนใหขอคิดและขอเสนอแนะในการหางานทํา และการดําเนินชีวิตใหประสบ
ความสําเร็จ โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวขอ Young Scientist Financial’s Guide โดยท่ีปรึกษาการเงินจาก 
The best and the brightest financial club และถายทอดประสบการณทํางานสูความสําเร็จ จากศิษยเกา 
คณะวิทยาศาสตร นางรินทรนฐา วงศวัตถาภรณ  ประกอบธุรกิจสวนตัว และนายวิชชาญ  สีหานาม  
โปรแกรมเมอรประจํา บริษัท ดูโฮม จํากัด 
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นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 
 ในปงบประมาณ 2560 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดสรางสรรคผลงานเปนท่ียอมรับและไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
 1. นายนัฐธพล ยอดศิลป ไดรับรางวัล The best oral presentation สาขา physical chemistry จาก
หัวขอ "Effect of platinum decorated carbon nanocones on hydrogen storage reactions 
Theoretical study" ใน วันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2560 งานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกตระดับนานาชาติ 
PACCON 2017 "Green Convergence on Chemical Frontiers" 
 2. นางสาวกนกวรรณ วงศคํา ไดรับรางวัล The best Poster presentation สาขา physical 
chemistry  จากหัวขอ "Hig-conversiion-effieciency dye-sensitized solar cell:molecular engineering 
on D-A featured organic idole dyes" สาขา physical chemistry ใน วันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2560 งาน
ประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกตระดับนานาชาติ PACCON 2017 "Green Convergence on Chemical  

Frontiers"   

             
     

3. โคโลนีเกมส ครั้งท่ี 13 ระหวางวันท่ี 23-25 ธันวาคม 2559  
 การแขงขันกีฬาจุลชีววิทยาสัมพันธแหงประเทศไทย (โคโลนีเกมส) ครั้งท่ี 13 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี   
สรุปผลรางวัลการแขงขันกีฬาจุลชีววิทยาสัมพันธแหงประเทศไทย (โคโลนี เกมส ) ครั้ ง ท่ี  13                  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางวันท่ี 23 - 25 ธันวาคม 2559 
1. รางวัลการแขงขันวิชาการ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ ไดแก 

นายมงคลพันธ ตันติวัชรกุล นายเชี่ยวชาญ ธัญญลักษณ และนางสาวทิพยสุดา สุตะภักดิ์ 
2. รางวัลการแขงขันกีฬา 
  2.1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แบตมินตันคูผสม  นายธรรมนูญ กองแกว และนางสาวรจเรศ 

กระแสโสม 
  2.2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบตมินตันหญิงเดี่ยว นางสาวรังสิมา นาเมืองรักษ 
  2.3 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ประเภท 100 เมตรชาย  นายณัฐวัฒนดวงสนาม 
3. รางวัลการแขงขันแสตนเชียร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันแสตนเชียร  
4. รางวัลการประกวด ดาว เดือน และ ดาวเทียม (Loop Needle Hook) ไดรับ รางวัลรองชนะอันดับ 1 

การประกวด Hook ผูเขาประกวด นายสุรศักดิ์ ศรีธร 
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4. นายศุภวิทย  พลทะกลาง นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนผูพัฒนาโครงงาน “ตูเตือนทานยาอัจฉริยะเพ่ือผูสูงอายุ” ท่ีไดรับรางวัลชมเชย 
เงินรางวัล จํานวน 10,000.- บาท โดยมี ดร.ชัชวิน  นามม่ัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานดังกลาว โดยสงเขาประกวดประเภท
โปรแกรมเพ่ือชวยคนพิการและผูสูงอายุ ในการ “การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 
19 : NSC2017” (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พรอมเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินรางวัล ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 16” จัดข้ึนโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 
15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ไอสแลนดฮอล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพมหานคร 
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http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017032316200393.jpg
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017032316200517.jpg
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5. นายวิชาญ  ทองคําวัน หัวหนาโครงการ นางสาวจุฬารัตน  ผลทวี, นางสาวสาวิณี  หวังบุญ, นางสาว
ศิริรัตน  ศรีสมบัติ, นางสาวรุงทิพย  หมายเจริญ, นายสมัย  คนเพียร และ นายชัยวัฒน  บําเพ็ญ นักศึกษาชั้นปท่ี 
4 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาชิกผูรวมโครงการ 
“Formic Acid พลิกวิกฤต ชาวสวนยาง” ไดรับรางวัลชมเชย จากการแขงขันโครงงาน “กลาใหม....สรางสรรค
ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา จัดโดยธนาคารไทยพาณิขย จํากัด (มหาชน)รับทุนการศึกษาจํานวนเปนเงินรางวัล  
50,000.- บาท (หาหม่ืนบาทถวน)  โดยมี ดร.ศันศนีย  ศรีจันทร อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การยาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน และอาจารยท่ีปรึกษาไดรับ
เงินรางวัลจํานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) โดยจัดพิธีมอบรางวัลข้ึน ณ หอง SC113 ตึกวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

     
 

     
 

     
 
6. นางสาวดวงกมล  พรมแสง นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทโครงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation)  และ นางสาว  
อุมาพร เสนคราม นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทโครงงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเสนอประเภทโปสเตอร (Poster) ในโครงการแสดงนิทรรศการและการประกวด
โครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขาย ประจําปพ.ศ. 2560 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย  โดยมีอาจารย  อรชพร วิลามาศ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนท่ีปรึกษา 

การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017 (North Eastern 
Science and Technology Conference 2017 : NESTC 2017)  มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานการวิจัย 
แกนักศึกษา คณาจารยจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เปนเวทีใหนักศึกษา คณาจารย จากท้ังสองสถาบันไดมีโอกาส
เผยแพรผลงานวิจัย เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูดานการวิจัยระหวางนักวิจัยและผูสนใจ
ท่ัวไป และเพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางท้ังสองสถาบัน เม่ือวันท่ี 17-18 มีนาคม 2560                     
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821075223.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821071991.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821073352.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821072810.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821080941.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821091531.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821085879.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821084839.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821081472.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821090375.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821084168.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821082752.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821071480.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821080534.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2017051821071396.jpg
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ดานอาคารสถานท่ี ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 
 อาคารของคณะวิทยาศาสตร ในป 2560 ประกอบดวย 
 
ตารางท่ี 8 อาคาร สถานท่ี ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน แยกตามประเภทหอง 

ประเภทหอง 
อาคาร 

วิทยาศาสตรชีวภาพ เคมี ฟสิกส วิจัย 
พ้ืนท่ีใชสอย 5,237 ตร.ม. 6,416.70 ตร.ม. 4,657.67 ตร.ม. 17,614 ตร.ม. 
หองพักผูบริหาร - - - 6 หอง 
หองพักอาจารย 11 หอง 13 หอง 16 หอง 107 หอง 
หองพัก(ใหบริการ) - - - 25 หอง 
หองสํานักงานเลขานุการ - - - 9 หอง 
หองสํานักงานภาควิชา 1 หอง 1 หอง 1 หอง 1 หอง 
หองประชุม 1 หอง 1 หอง 1 หอง 3 หอง 
หองเรียนบรรยาย 4 หอง 3 หอง 5 หอง 12 หอง 
หองเรียนปฏิบัติการ 10 หอง 10 หอง 8 หอง 12 หอง 
หองสมุด - - - 1 หอง 
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กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ                      
  โดยสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
เปาประสงค : อาจารยมีความสามารถในการจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และ 

พัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม 
มาตรการ :  
 2.1 จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ 

ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพการศึกษา 
 2.2 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2.3 สงเสริมและกํากับใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
 2.6 สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
 

 คณะวิทยาศาสตร มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาจารย ตามความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละบุคคล คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล อีกท้ังเก่ียวเนื่องกับการทําวิจัย การเผยแพรการนําเสนอผลงานและเขารวม
ประชุมทางวิชาการ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณคนละ 8,000 บาทตอคนตอปงบประมาณ 
ในปงบประมาณ 2559 มีอาจารยไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ดังตารางท่ี 9 
การพัฒนาอาจารย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย 
สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

ตารางท่ี 9 การพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นายปุริม จารุจํารัส ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

นายเสนอ ชัยรัมย ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

นางสาวสุภาพ ตาเมือง ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ประชุมวิชาการระดับชาติ 
Natural Resources @bio-
based 

เชียงใหม 27พ ฤ ศ จิ ก า ย น  -     
1 ธันวาคม 2559 

นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 
 

ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม 
เพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 
 

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน –    
2 ธันวาคม 2559 
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ประชุมวิชาการราชธานี ครั้งท่ี 2 อุบลราชธานี 26-27 กรกฎาคม  
2560 

นางปาริชาติ พุมขจร ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม 
เพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน –   
2 ธันวาคม 2559 

ประชุมวิชาการราชธานี ครั้งท่ี 2 อุบลราชธานี 26-27 กรกฎาคม 
2560 

นางสาวพรพรรณ พ่ึงโพธิ์ 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาต ิ
UK-Thailind 

กรุงเทพฯ 17-19 พฤศจกิายน 
2560 

นําเสนอผลงานวิจัยกลุมเคมี
ประยุกต ระดับนานาชาติ 

ประเทศญี่ปุน 29 ตลุาคม -3 
พฤศจิกายน 2559 

ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

สรางความรวมมือทางวิชาการ 
เสนอหัวขอ ISSues 

มาเลเซีย 18-19 ธันวาคม 
2559 

นางสาวสายสมร ลําลอง 
 

นํ า เสนอผลงานวิ จั ยกลุ ม เค มี
ประยุกต ระดับนานาชาติ 

ประเทศญี่ปุน 29 ตุลาคม -3 
พฤศจิกายน 2559 

ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน-3 
ธันวาคม 2559 

นายสราวุธ ประเสริฐศรี 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

เ ส นอผ ล ง าน วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ 
ISMSW2017 

มาเลเซีย 13-15 มกราคม    
2560 
 

นางสาวจันทรพร ทองเอกแกว นําเสนอผลงานวิชาการ A 
glucose-tolerant,with hight 

ชลบุรี 13-15 พฤศจิกายน 
2559 

นางสาวสุทธินาถ หนูทองแกว 
 

ประชุมวิชาการ  International กรุงเทพฯ 13-15 พฤศจิกายน 
2559 

อบรม IR Technical Training นครราชสีมา 14-16 พฤษภาคม 
2560 

นางสาวอรทัย ทุมทัน อบรม IR Technical Training นครราชสีมา 14-16 พฤษภาคม 
2560 

นางสาวกิตติยา วงษขันธ ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นางอัปสร อินทิแสง อบรม สุก(ข) กรุงเทพฯ 26-27 พฤศจกิายน 
2559 

นายถาวร สุภาพรม ประชุมวิชาการ วทท.42 กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน -    
2 ธันวาคม 2559 

นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา ประชุมวิชาการ วทท.42 กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน -    
2 ธันวาคม 2559 

นายแกว อุดมศิริชาคร 
 

ประชุมวิชาการ วทท.42 กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน -    
2 ธันวาคม 2559 

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร ครั้ง
ท่ี 11 

กรุงเทพฯ 14-16 มิถุนายน    
2560 

นางอรชพร วิลามาศ ประชุมวิชาการ วทท.42 กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน -    
2 ธันวาคม 2559 

นางสาวทัศนีย เจียรพสุอนันต 
 

ประชุมวิชาการ วทท.42 กรุงเทพฯ 29 พฤศจกิายน  -   
2  ธันวาคม 2559 

อบรม การตรวจวัดขอมูลการ
แลกเปลี่ยนกาซ
คารบอนไดออกไซด 

กรุงเทพฯ 23-24 กุมภาพันธ 
2560 

นางสาวมาลี ประจวบสุข ประชุมวิชาการนานาชาติ AM 
2016 

กรุงเทพฯ 26-30 พฤศจิกายน 
2559 

นางสาวชิดหทัย เพชรชวย อบรมดานสิ่งแวดลอม การบังคับ
กฎหมายสิ่งแวดลอม 

กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2559 

นายสมคิด เพ็ญชาร ี ประชุมวิชาการ Asian 
Confernce On Analytical 
Sciences 

เชียงใหม 8-11 พฤศจิกายน 
2559 

นายปรัชญาพร วันชัย อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
การใชสัตวน้ําเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร 

กรุงเทพฯ 20-23 พฤศจิกายน 
2559 

นายเชิดชัย วุฒิยา อบรมดาราศาสตรข้ันตน รอยเอ็ด 18-20 มกราคม 
2560 

นายประเสรฐิ ผางภูเขียว อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
การใชสัตวน้ําเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร 

กรุงเทพฯ 20-23 พฤศจิกายน  
2559 

นางปยะนันท พนากานต 
 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน กรุงเทพฯ 1-2 ธันวาคม 2559 

นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล 
 

ศาสตรแหงแผนดิน สูนวัตกรรม 
เพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน -    
2 ธันวาคม 2559 
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล อบรมแพ็คแบตเตอรี่สําหรับยาน
ยนตไฟฟา 

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2560 

นางสาวกติกา สระมณีอินทร เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นครปฐม 7-10 ธันวาคม 2559 

นายอุดม ทิพราช ประชุมวิชาการนานาชาติ  เวียดนาม 15-18 ธันวาคม 
2559 

นายศราวุธ แสนการุณ ประชุมวิชาการ Mathematics 
and Applications 2016  

กรุงเทพฯ 17-19  ธันวาคม 
2559 

นางสาวกติกา สระมณีอินทร 
 

ประชุมวิชาการ -B-inno2017 กรุงเทพฯ 20-21 มิถุนายน 
2560 

Innovation towards 
Accessiblity 

กรุงเทพฯ 26-27 กรกฎาคม 
2560 

นางสาวสุนทรี ศรีเท่ียง พลวัตสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 

เชียงราย 9-10 กุมภาพันธ 
2560 

จัดประชุมวิชาการ สอป ครั้งท่ี 23 
Digtal OH&S.. 

กรุงเทพฯ 29-31 พฤษภาคม 
2560 

นายวรศักดิ ์สุขบท ประชุม 3rd ACDT ภูเก็ต 18-20 มกราคม    
2560 

นายชัยวุฒิ วัดจัง เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ISMSW2017 

มาเลเซีย 13-15 มกราคม    
2560 

นางสาวกานตนลินญา บุญที 
 

อบรม ระบายอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

กรุงเทพฯ 20-24 กุมภาพันธ 
2560 

อบรม พลวัตสุขภาพในศตวรรษท่ี 
21 

เชียงราย 9-10 กุมภาพันธ 60 

นางสาวรสสุคนธ เหลาไพบูลย สัมมนาประเมินผลดําเนินงานของ
เครือขายพัฒนาอุดมคติไทย 

ขอนแกน 27 มกราคม 2560 

นางจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ ประชุมวิชาการ 9th Annual 
Research 

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม -     
4 มิถุนายน 2560 

นางสาวอริสรา อิสสะรีย PACCON 2017 กรุงเทพฯ 1-4 กุมภาพันธ     
2560 

นายชาญ อินทรแตม PACCON 2017 กรุงเทพฯ 1-4 กุมภาพันธ 
2560 

นางสาวอัญชลี สําเภา PACCON 2017 กรุงเทพฯ 1-4 กุมภาพันธ  
2560 

นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ 
 

PACCON 2017 กรุงเทพฯ 1-4 กุมภาพันธ 
2560 

นางสาวประนอม แซจึง PACCON 2017 กรุงเทพฯ 1-4 กุมภาพันธ  
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

   2560 

นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ ประชุมหารือดานงานวิจัย กรุงเทพฯ 13-15 มีนาคม 60 

นายรักเกียรต ิจิตคต ิ เสนอผลงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิICMS2007 

อินเดีย 15-19 กุมภาพันธ 
2560 

ระดมสมองเพ่ือพัฒนาโปรแกรม
วิจัยของศูนยความเปนเลิศดาน
นวัตกรรมทางเคมี 

นครปฐม 18-20 พฤษภาคม 
2560 

นางสาวสุพรรณิการ ซาเหลา 
 

อบรม การตรวจวัดขอมูลการ
แลกเปลี่ยนกาซ
คารบอนไดออกไซด 

กรุงเทพฯ 23-24 กุมภาพันธ 
2560 

ประชุมวิชาการนานาชาติ ไตหวัน 7-10 กันยายน 60  

นางกุลธรา มหาดิลกรัตน 
 

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค 
data Mining  

กรุงเทพฯ 13-15 มีนาคม 60 

วิเคราะหขอมูลดวย Predictive 
Modeling 

กรุงเทพฯ 20-22 มีนาคม 60 

นางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ ประชุมวิชาการสาหรายและ
แพลงกตอนแหงชาติครั้งท่ี 8 

ชลบุรี 26-29 มีนาคม 60 

นางสาวจิรัชยา ใจสะอาด ประชุม Workshop on 
Computation Mathematics 
and  Sciences 2017 

กรุงเทพฯ 19-24 มีนาคม 60 

นายสายันต แสงสุวรรณ 
 

เสนอผลงานวิชาการ Properties 
and Antibac (PCM2017) 

กรุงเทพฯ 21-27 พฤษภาคม 
2560 

PCT-7 กรุงเทพฯ 1-2 มิถุนายน 2560 

นางสาวจีรภัทร นุตริยะ 
 

รวมประชุม  CARISRM 2017 สหราช
อาณาจักร 

9-12 เมษายน      
2560 

เขารวมงานวิจัย Thailand 
Reserch Expo 

กรุงเทพฯ 25-27 สงิหาคม    
2560 

นายเชิดศักดิ ์บุตรจอมชัย 
 

รวมประชุมปฐมนิเทศผูรับทุน
พัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม 

กรุงเทพฯ 26 เมษายน 2560 

อบรมกาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ นครนายก 31 กรกฎาคม -      
4 สงิหาคม 2560 

นายอมร เทศสกุลวงศ เขารวมประชุมวิชาการ SPC 
2017 
 

ระยอง 23-27 พฤษภาคม 
2560 
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นางสาวชริดา ปุกหุต ทัศนศึกษาบริษัทเอ่ียมบูรพาเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณวิชาชีพ 

สระแกว 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 

22-25 พฤษภาคม 
2560 

นางสนม รวมสุข ทัศนศึกษาบริษัทอ่ียมบรูพาเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณวิชาชีพ 

สระแกว 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 

22-25 พฤษภาคม 
2560 

นายชายชัย ศุภอรรถกร การเขียนโมบายแอปพลิเคชั่นบน
แอดดรอย 

ขอนแกน 19-21 กรกฎาคม 
2560 

นายอนุชา แยงไธสง 
 

ANSCSE ครั้งท่ี 21 ปทุมธานี 3-4 สิงหาคม 2560 

SPC 2017  กรุงเทพฯ 24-26 พฤษภาคม 
2560 

นายไพรนิทร สุวรรณศรี AMM 2017 เชียงใหม 31 พฤษภาคม -     
5 มิถุนายน 2560 

นายสุพจน สีบุตร AMM 2017 เชียงใหม 31 พฤษภาคม -     
5 มิถุนายน 60 

นายบรรทม สุระพร AMM 2017 เชียงใหม 31 พฤษภาคม -     
5 มิถุนายน 2560 

นางสาวกนกพร ชางทอง AMM 2017 เชียงใหม 31 พฤษภาคม -     
5 มิถุนายน 2560 

นางสาวนงคราญ สระโสม AMM 2017 เชียงใหม 31 พฤษภาคม -     
5 มิถุนายน 2560 

นางสาววาสนา เหงาเกษ Data siences 
contest/confernce 

กรุงเทพฯ 27-28 มิถุนายน   
2560 

นายวีรยุทธ นิลสระคู APAM2017 กรุงเทพฯ 27-30 มิถุนายน   
2560 

AMM 2017 เชียงใหม 1-4 มิถุนายน 2560 

นายศักดิ์ศร ีสุภาษร นําเสนอผลงานวิจัย (คปก.) รุนท่ี 
20 

นนทบุรี 7-10 มิถุนายน     
2560 

นายกัมปนาท ฉายจรัส ประชุมวิชาการ 9th annual 
research 

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม -     
4 มิถุนายน 2560 

นางสาวสมจินตนา ทวีพานิชย ผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม
ครั้งท่ี 1 

กรุงเทพฯ 28-30 มิถุนายน 60 

นางรต ีโบจรัส อบรมฝกภาษาตางประเทศ อุบลราชธานี 26,28 มิถุนายน 60 
นางสาวสุภาวด ีหิรัญพงศสิน อบรมฝกภาษาตางประเทศ อุบลราชธานี 26,28 มิถุนายน 60 

เขารวมประชุมระดับนานาชาต ิ กรุงเทพฯ 19-21 กรกฎาคม 
2560 
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศสิน NCCIT 2017 กรุงเทพฯ 6-7 กรกฎาคม 2560 
นางสาววงกต ศรีอุไร NCCIT 2017 กรุงเทพฯ 6-7 กรกฎาคม     

2560 
นายพิชิต โสภากันต  รวมประชุม The Thailand 

NetAcad Instructor 
กรุงเทพฯ 14-16 มิถุนายน   

2560 
นางสาวชยาพร แกนสาร อบรมหลักสูตร Big Data 

Analyics&Blockchai 
กรุงเทพฯ 25-30 มิถุนายน 

2560 
นางสาวทศพร จูฉิม อบรมหลักสูตร Big Data 

Analyics&Blockchai 
กรุงเทพฯ 25-30 มิถุนายน   

2560 

นายไพชยนต คงไชย อบรมหลักสูตร Big Data 
Analyics&Blockchai 

กรุงเทพฯ 25-30 มิถุนายน   
2560 

นายวราวุฒิ ผาเจริญ 
 

อบรมหลักสูตร Big Data 
Analyics&Blockchai 

กรุงเทพฯ 25-30 มิ.ย. 60 

ประชุมวิชาการ ACTIS&NCOBA กรุงเทพฯ 19-21 กรกฎาคม   
2560 

นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ อบรมหลักสูตร Big Data 
Analyics&Blockchai 

กรุงเทพฯ 25-30 มิถุนายน   
2560 

นายอาทิตย บุญเริง อบรมหลักสูตร Big Data 
Analyics&Blockchai 

กรุงเทพฯ 25-30 มิถุนายน    
2560 

นายธานินทร นุตโร ตรวจวัดนิวตรอนสิริธร เชียงใหม 12-17 มิถุนายน 
2560 

นางอรัญญา พิมพมงคล รวมประชุมวิชาการพฤษาศาสตร
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 11 

มหิดล 14-16 มิถุนายน 
2560 

นายชัชวิน นามม่ัน 

 

เทคโนโลยีความปลอดภัยท่ีใชใน
การผลิตบัตรและแปลเอกสาร 

กรุงเทพฯ 26-28 มิถุนายน 
2560 

อบรม Secure Thailand 
Cyberspace with Cyber 

กรุงเทพฯ 2-3 กรกฎาคม 2560 

นายสมปอง เวฬุนาธร เทคโนโลยีความปลอดภัยท่ีใชใน
การผลิตบัตรและแปลเอกสาร 

กรุงเทพฯ 26-28 มิถุนายน 
2560 

นายอนุพงษ รัฐริมย เทคโนโลยีความปลอดภัยท่ีใชใน
การผลิตบัตรและแปลเอกสาร 

กรุงเทพฯ 26-28 มิถุนายน 
2560 

นายชาญชัย ศุภอรรถกร TCU innovative innovations 
in Education 
 

กรุงเทพฯ 20-21 กรกฎาคม 
2560 
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ช่ือ-สกุล หัวขอ สถานท่ี วันท่ีไปราชการ 

นางสาวพัชร ีวงษาสนธิ์ 
 

APAM2017 กรุงเทพฯ 27-30 มิถุนายน 
2560 

ICAS2017 อุบลราชธานี 5-8 กรกฎาคม 2560 
นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ

และวัฒนธรรม 
มาเลเซีย 16-18 กรกฎาคม 

2560 
นายณัฎฐ ดิษเจริญ 
 

ICAS2017 อุบลราชธานี 5-8 กรกฎาคม 2560 

 A comparison of vector-
Based 

กรุงเทพฯ 19-21 กรกฎาคม 
2560 

นางสาวนิภาพร คําหลอม 
 

ศึกษาดูงานวิชาชีพดานอาชีวอนา
มัย 

ระยอง 2-4 สิงหาคม 2560 

โครงการบริการเชิงรุก ครั้งท่ี 12 นครราชสีมา 20-22 กันยายน 
2560 

นางสาวชอทิพย กัณฑโชต ิ the 17 Flora of Thailand 
Conference 

กระบี่ 21-25 สิงหาคม 
2560 

นางสาวฐิตารีย วุฒิจิรัฐิกาล รวมงาน สกว. สรางคน สราง
ความรู สรางอนาคต  

กรุงเทพฯ 25-26 สิงหาคม 
2560 
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กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับเปนสถาบันท่ีมีงานวิจัยระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง  
โดยสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยและความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและนอกประเทศ 

เปาประสงค : ผลงานวจิัยและ/หรือ ผลงานสรางสรรคไดรับการยอมรับและสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน 
ภูมิภาค ลุมน้ําโขง  

มาตรการ :  
 3.1 เผยแพร ประยุกตใช จัดการความรู การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการเชื่อมโยง 
 งานวิจัยสูอุตสาหกรรม 
 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 
 3.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผล 
 3.4 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแกปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถ่ินให 

เขมแข็งและโดดเดนเปนชื่อเสียงของคณะ 
 3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ และเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย 
 3.6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 
งานวิจยัท่ีไดรับทุนสนับสนุน 
 คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยท้ังภายในและภายนอก ในปงบประมาณ 
2560 จํานวนท้ังสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 7,537,891 บาท (เจ็ดลานหาแสนสามหม่ืนเจ็ดพันแปดรอย               
เกาสิบเอ็ดบาทถวน) ดังนี้ 
 งานวิจัยท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายใน 
  คณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน จํานวนท้ังสิ้น 13 ทุน งบประมาณ 
3,721,100 บาท (สามลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) ดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนนุจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปงบประมาณ 2560 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 

อาจารยและ 
นักวิจัยประจํา 

จํานวนเงิน (บาท) ประเภทโครงการ 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

โครงการเดิม
สิ้นสุดป 2560 

โครงการใหม 
ป 2560 

1 การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคลั

เซนเซอรชนิดใหมในระบบของ

ไหลจลุภาคท่ีประดิษฐมาจาก

กระดาษสําหรบัตรวจวัดปรมิาณ

แอสคอรบิคและโดปามีน  

มะลิวรรณ อมตธง

ไชย 

300,000    

2 การจําลองแบบ การออกแบบ 

การสังเคราะหและการทดสอบ

ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารออกฤทธ์ิ

ฆาเซลลมะเร็งท่ีมีโครงสราง 

นิภาวรรณ  พอง

พรหม                     

299,200    
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
อาจารยและ 

นักวิจัยประจํา 

จํานวนเงิน (บาท) ประเภทโครงการ 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

โครงการเดิม
สิ้นสุดป 2560 

โครงการใหม 
ป 2560 

 พ้ืนฐานเปนเอซาแนพโธควิโนนท่ี

ตออยูกับวงไธเอโซล 

     

3 การผลิตเอนไซมฟอกสเีมลานิน

โดยจลุินทรียและการนําไป

ประยุกตใชในการฟอกยอมสีผม 

(Part II) 

ปราณ ีพัฒนพิพิธ

ไพศาล 

   300,000     

4 การออกแบบและสรางเครื่อง

วิเคราะหความถ่ีของอนุมูลอิสระ

ดวยเทคนิคไดนามิกนิวเคลียรโพ

ลาไรเซชัน (DNP)  

จิตกร ผลโยญ     300,000     

5 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน

การเพ่ิมการผลิตลิปดจากยีสต

สะสมไขมันในในอาหารท่ีเตรียม

จากสารสกัดจากชานออยและนํา

ไขมันท่ีไดไปเตรียมไบโอดีเซล              

จันทรพร ทองเอก

แกว   

   300,000     

6 รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุน

การปฏสิัมพันธในช้ันเรียนสําหรับ

การเรยีนรูเชิงรุกในศตวรรษท่ี 21   

วงกต  ศรีอุไร                   207,900     

7 การแยกและศึกษาคณุสมบัติของ

แบคเทอริโอเฟจท่ีจําเพาะตอเช้ือ

กอโรคปลา Edwardsiella tarda 

เพ่ือใชเปนตัวควบคุมโรคทาง

ชีวภาพ                      

พงศศักดิ์ รัต

นชัยกุลโสภณ 

    264,000     

8 การพัฒนาตัวเรงวิวิธพันธุคอป

เปอร (I) บนเหล็กเฟอรไรตเพ่ือใช

ในปฏิกิริยาไตรฟลูออโรเมทิลเลชัน

และซูโนกาชิระ 

กิตติยา วงษขันธ                                   300,000     

9 การศึกษาวัสดุดูดซบัเพ่ือกําจัด

สารอินทรียระเหยงายดวยวิธีทาง

เคมีคํานวณ  

ศิริพร จึงสุทธิวงษ     300,000     
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
อาจารยและ 

นักวิจัยประจํา 

จํานวนเงิน (บาท) ประเภทโครงการ 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

โครงการเดิม
สิ้นสุดป 2560 

โครงการใหม 
ป 2560 

10 การสังเคราะหและหาคุณลักษณะ

ของรีดิวซกราฟนออกไซดและ

ฟลมบางผสมของรีดิวซกราฟนกับ

อนุภาคนาโนและการนําไป

ประยุกตใชเปนข้ัวอีเล็กโทรด

สําหรับทําตัวเก็บประจุยิ่งยวด                 

สุทธินาถ หนูทอง

แกว 

    300,000     

11 การพัฒนาและพิสูจนเอกลักษณ

ของฟลมไฮโดรเจลชนิด 

poly(HEMA-AM)/PVA โดยใชไค

โตซานเปนตัวชวย  

สายันต แสง

สุวรรณ 

   300,000     

12 การประเมินฤทธ์ิทางชีวภาพของ

องคประกอบทางเคมีจากบีปลาก้ัง 

สมจินตนา ทวี

พานิชย 

250,000    

13 การพัฒนาเซนเซอรเคมีไฟฟาดวย

โลหะออกไซดขนาดนาโนและก

ราฟนสําหรับตรวจวัดคารบารลิ 

คารโบฟูแรน และเฟโนบูคารบ 

แบบตอเน่ืองในตัวอยางพืชผัก 

อัญชล ีสําเภา 300,000        

  
งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
   คณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวนท้ังสิ้น 24 ทุน งบประมาณ 
3,816,791 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) ดังตารางท่ี 11  

ตารางท่ี 11 โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2560 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 

อาจารยและนักวิจัย
ประจํา  

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหลงทุน ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด 
ป 2560 

โครงการ
ใหม 

ป 2560 
1 การออกแบบโครงสรางโมเลกุล

อยางงายชนิด D-¶-A เพ่ือ

ประยุกตใชในเซลลแสงอาทิตย

ชนิดสียอมไวแสงท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

 ศิริพร จึงสุทธิวงษ   266,669 ทุนพัฒนา

นักวิจัย (ทุนรวม 

สกว. สกอ.     

ม.อบ.) 

  

2 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนาม ปุริม  จารุจํารัส   300,000 ทุนสงเสรมิ   
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
อาจารยและนักวิจัย

ประจํา 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหลงทุน ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด 
ป 2560 

โครงการ
ใหม 

ป 2560 
 โดยอาศัยระบบยอสวนและ

อุปกรณท่ีประดิษฐจากกระดาษ

สําหรับ การวิเคราะหปริมาณ

แมกนีเซียมในนํ้ายางธรรมชาต ิ

   นักวิจัยรุนใหม

สําหรับอาจารย  

(ทุนรวม สกว.

และ ม.อบ.) 

  

3 การศึกษาปรากฏการณไฟนสต

รักเจอรสปรติติ่งในคอรเชลลนา

โนคริสตอลกลุม II-VI และ III-V 

โดยใชวิธีการคํานวณแบบไทด

บายดิ่ง เพ่ือนํามาประยุกตใน

การสรางสถานะพัวพันจาก

แสงโฟตอน 

วรศักดิ์ สุขบท   298,000 ทุนสงเสรมิ

นักวิจัยรุนใหม

สําหรับอาจารย  

(ทุนรวม สกว.

และ ม.อบ.) 

  

4 เครื่องหาปริพันธสําหรับฟงกชัน

กําหนดคาเวกเตอรและฟงกชัน

สาทิสสัณฐานของฟงกชัน

กําหนดคาซสีตาร  

 ฐิตารีย  วุฒิจิรัฐิติกาล  287,500 ทุนสงเสรมิ

นักวิจัยรุนใหม

สําหรับอาจารย  

(ทุนรวม สกว.

และ ม.อบ.) 

  

5 การพัฒนาชุดการทดลองเคมี

แบบยอสวนตนทุนต่ําเพ่ือ

สนับสนุนความเขาใจมโนมติ

วิทยาศาสตรและการปรับแก

มโนมต ิสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ศักดิ์ศร ี สุภาษร   84,755 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

  

6 การพัฒนาชุดการทดลองเคมี

ยอสวนแบบตนทุนต่ํารวมกับ

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ

เพ่ือสนับสนุนความเขาใจมโนมติ

วิทยาศาสตรและปรับเปลี่ยน

มโนมตริะดับโมเลกุลของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

 ศักดิ์ศร ี สุภาษร   500,000 ทุนพัฒนา

นักวิจัย(ทุนรวม 

สกว. ม.อบ.) 

  

7 นวัตกรรมการคนหายาตานวัณ พรพรรณ  พ่ึงโพธ์ิ   500,000 ทุนพัฒนา  
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
อาจารยและนักวิจัย

ประจํา 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหลงทุน ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด 
ป 2560 

โครงการ
ใหม  

ป 2560 
 โรคท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดย

วิธีการออกแบบโมเลกุลดวยการ

คํานวณ 

   นักวิจัย(ทุนรวม 

สกว. ม.อบ.) 

  

8 การวิเคราะหสมการคลื่นและตัว

แบบท่ีเก่ียวของดวยวิธีการเชิง

ตัวเลข 

จิรัชยา  ใจสะอาด

ซื่อตรง  

187,500 ทุนนักวิจัยใหม 

วท.  

  

9 วิธีการเชิงรูปนัยสําหรับ

สายการผลิต 

ทศพร จูฉิม  125,000 ทุนนักวิจัยใหม 

วท.  

  

10 ปจจัยเสี่ยงทางดานคุณภาพ

อากาศและการประเมินการ

สัมผสัความเขมขนของเช้ือรา

และเช้ือแบคทีเรียในอากาศของ

ผูประกอบอาชีพในโรงเรือน

เพาะเหด็ โรงเลี้ยงสุกร และโรง

เลี้ยงสตัวปก กรณีศึกษา: 

เกษตรกรในเขตอําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

กานตนลินญา บุญที   130,000 ทุนโครงการวิจัย

และนวัตกรรม

เพ่ือถายทอด

เทคโนโลยีสู

ชุมชนฐานราก 

  

11 ผลกระทบตอสุขภาพทางเดิน

หายใจในระยะยาวของชางทํา

อิฐมอญ ตําบลหนองกินเพล 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

กติกา สระมณีอินทร       

รุจิรา สีลารัตน   

6,666 สกว. (โครงการ 

ABC) รวมกับ   

ม.อบ. 

  

12 การสงเสริมภาวะในการทํางาน

ของกลุมทอผากาบบัว จังหวัด

อุบลราชธานี 

กติกา สระมณีอินทร        

กมลรตัน นุตไพโรจน    

6,666 สกว. (โครงการ 

ABC) รวมกับ   

ม.อบ. 

  

13 การสกัดอินนูลินท่ีมีความ

บริสุทธ์ิสูงจากแกนตะวันเพ่ือใช

ในอุตสาหกรรมอาหาร  

รักเกียรติ จิตคติ     

กิตติยา วงษขันธ   

ณัฐศิร ิวงษแสง  

300,000 โครงการ 

Innovation Hubs 

กลุมเรื่องเกษตร

และอาหาร 

  

14 โครงการบัญชีรายการทรัพยากร

ชีวภาพ พืชวงศถ่ัว: วงศยอยราช 

ประนอม จันทรโณทัย                 

ชอทิพย กัณฑโชติ  

314,285 สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจาก  
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
อาจารยและนักวิจัย

ประจํา 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหลงทุน ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด 
ป 2560 

โครงการ
ใหม  

ป 2560 
 พฤกษ ในประเทศไทย กนกอร  เรืองสวาง   

บุญชวง บุญสุข 

ศกุลตลา นิลแกว   

วรรณิกา หมุนสุข       

ศิริพงศ วิริยะวิบูลยกิจ  

 ฐานชีวภาพ 

(องคกรมหาชน) 

  

15 โครงการบัญชีรายการทรัพยากร

ชีวภาพ พืชวงศถ่ัว: วงศยอย

สะตอ ประเทศไทย 

ประนอม จันทรโณทัย                

บุญชวง บุญสุข        

กนกอร เรืองสวาง      

ชอทิพย กัณฑโชติ   

พงษศักดิ์  พลเสนา  

สไว  มัฐผา            

วิษณ ุสายศร           

ศิริพงศ วิริยะวิบูลยกิจ   

293,750 สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ 

(องคกรมหาชน)  

  

16 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู

ดวยวิจัยเปนฐาน 

 สุภาวด ี หิรัญพงศสิน   6,500 เงินรายได

มหาวิทยาลยั  

  

17 การจัดการเรยีนการสอนใน

รายวิชาแคลคลูัส  1 โดยใช 

Active learning 

 รต ี โบจรสั     8,000 เงินรายได

มหาวิทยาลยั  

  

18 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู

แบบออนไลนเพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูแบบแบงกลุม

ผลสัมฤทธ์ิ 

 วราวุฒิ ผาเจริญ   6,500 เงินรายได

มหาวิทยาลยั  

  

19 พฤติกรรมในอดตีท่ีสงผลตอ

ความสามารถทางกาย และการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ

ผูสูงอายุ ในอําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  

 กติกา สระมณีอินทร  50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลยั  

  

20 การสรางตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมี

แพลทตินัมเปนองคประกอบ  

จีรภัทร นุตริยะ 50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลยั 
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
อาจารยและนักวิจัย

ประจํา 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหลงทุน ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด 
ป 2560 

โครงการ
ใหม  

ป 2560 
 หลักดวยวิธี Surface limited 

redox replacement เพ่ือ

นําไปใชในเซลลเช้ือเพลิง 

      

21 การศึกษาสมบัติทางไฟฟาและ

สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนใน

โครงสรางบอศักยควอนตัม 

GaInNAs/GaAs 

 กาญจนา ศิวเลิศพร  50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลยั  

  

22 การตรวจสอบเมล็ดขาวสารเจา

ปนในขาว 

เหนียวดวยเทคนิคการ

ประมวลผลภาพ 

 สมปอง เวฬุวนาธร    20,000 เงินรายไดคณะ   

23 ประสิทธิภาพของถังดักไขมันใน

การบําบัดนํ้าเสียจากรานอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

 รัชวุฒิ โคตรลาคํา    20,000 เงินรายไดคณะ   

24  การศึกษาเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผูเรียนในรายวิชา

ความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม (1108 411) และ

รายวิชากระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรมและอันตราย 

(1108 414) ตอการจัดการเรียน 

3 รูปแบบ   

นิภาพร คําหลอม   5,000 เงินรายไดคณะ   

 

  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรและงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
จํานวน 58 เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 12 ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 10 เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 13 ผลงานวิจัยท่ีรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 
17 เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 14 ผลงานวิจัยท่ีรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 41 
เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 15 และผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 8 เรื่อง ดังแสดงใน
ตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 12 ผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน () 
การประชุมวิชาการ 

(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ปยะนนัท พนากานต, อมรา แกวกุล, 
กมล จิรพันธ, พิเชษฐ และกุลธรา มหา
ดิลกรัตน   

การพัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบน
ระบบปฏิบติการแอนดรอยด 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสนุันทาวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2559 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร  
กรุงเทพฯ 

2 Tassanee Jiaphasuanan* 
Pratyaporn Wanchai, Nuttaya 
Roopliem     

Carbon Stock of Tree in Rongkho 
Forest in Ubonratchathani University 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 42 (วทท. 42) 

3 Parichart Phumkhachorn, Prasert 
Pangpookiew, Pratyaporn 
Wanchai, Ratchawut 
kotlakome,Arachaporn Wiramas, 
Songamnat Pongsomboon, 
Pongsak  Rattanachaikunsopon*    

Burkholderia thailandensis: A 
Potential Dichlorvos Degrading 
Bacterium for Bioremediation     

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 42 (วทท. 42) 

4 สุนทรี ศรีเที่ยง,* วัชรา มุลพลึึก และ
หนึ่งฤดี วิทยากุล   

ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับอาการปวด
หลังจากการทํางานของแรงงานนอก
ระบบหลุมคนเยบ็ผาสําเร็จรูปในหมูบาน
ยางชา อําเภอลืออํานาจ จงัหวัด
อํานาจเจริญ   

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย คร้ังที่ 1 
“พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่
ยั่งยืน” 

5 กานตนลินญา บุญท,ี* และกฤตพร อิน
งาม   

การศึกษาการสัมผัสเสยีงของคนงานใน
โรงงานแปรรูปไมขนาดเล็ก อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี    

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย คร้ังที่ 1 
“พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่
ยั่งยืน” 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน () 
การประชุมวิชาการ 

(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

6 จําลอง อบอุน ประนอม แซจึง สนธิ 
พลชัยยา และ กานตตะรัตน วฒุิเสลา 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมีดวยการจัดการเรียนรูแบบส
เต็มศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิงาน
เกษตรแฟรนนทรีอีสาน คร้ังที่ 4, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

7 นุชจรา แดงวันดี สนธิ พลชัยยา และ 
กานตตะรัตน วุฒิเสลา 

ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับสื่อ
ประสมที่มีตอความกาวหนาทางการเรียน
และสัมประสิทธิส์หสัมพันธเร่ืองตารางธาตุ
สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังที่ 2 
“นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื” วิทยาลัย
เทคโนโลยสียาม 

8 ธีรวัฒน แสงศรี และบรรทม สุระพร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของโพลยารวมกับการจดัการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD 

  Proceedings of the 22nd Annual Meeting in 
Mathematics 

9 Ubonrat Chetinai and Supot 
Seebut 

Using Activity Approach to Design 
Mathematical Modeling-Based 
Learning for Promoting Grade 7 
Students’ Mathematical modeling 
Competency 

  Proceedings of the 22nd Annual Meeting in 
Mathematics 

10 Chanantorn Khemsuk and Supot 
Seebut 

Using hands-on activity approach to 
design mathematical modeling-
based learning for Promoting Grade 
9 students’ mathematical modeling 
Competency 
 
 

  Proceedings of the 22nd Annual Meeting in 
Mathematics 
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ลําดับ 

 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 

 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน ()  
การประชุมวิชาการ 

(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

11 Pakkaporn Saijam and Supot 
Seebut 

Using problem approach to design 
mathematical Modeling-based 
learning for Promoting Grade 8 
students’ mathematical Modeling 
Competency 

  Proceedings of the 22nd Annual Meeting in 
Mathematics 

12 ชยาพร แกนสาร   แอพพลิเคชันวิเคราะหโรคและแนะนาํ
ขอมูลสมุนไพรไทยดวยเทคนิคอิงกฎเกณฑ 

  Proceedings of the 13th National Conference on 
Computing and Information Technology (NCCIT 
2017 )โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ 

13 วงกต ศรีอุไร พงษเพชร ถาพร และ
วัชรินทร นามปญญา    

การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรค ปาลมน้ํามนั
โดยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

  Proceedings of the 13th National Conference on 
Computing and Information Technology (NCCIT 
2017 )โรงแรม อโนมา แกรนด กรุงเทพฯ 

14 กติกา สระมณีอินทร    การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อกลุมผูมี
ขอจํากัดทางการเคลื่อนไหว   

  รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาวิชาการระดบัชาติดานคน
พิการ คร้ังที่ 9 ประจําป 2560 นวัตกรรมเพื่อการเขาถึงของ
คนทั้งมวล ศูนยการประชุมวายภัุกษ ศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ กรุงเทพฯ 

15 วราวุฒิ ผาเจริญ สุภาวดี หิรัญพงศสิน การพัฒนาเคร่ืองมือในชั้นเรียนเชิง
ปฏิสัมพันธสําหรับผูเรียนยุคใหม    

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบประยุกต 
และการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจ คร้ังที่ 12
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 

16 ครองทรัพย  เปงขวัญ และ มนกรณ  
วัฒนทวีกุล 

การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร และทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยการจัดกิจกรรม การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

17 เฉลิมขวัญ  รวมสุข และ มนกรณ     
วัฒนทวีกุล 

การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรและทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะรวมกับการจัดการเรียนรแบบ
โครงงานเปนฐาน 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

18 วาสนา ประภาษี และ                
อุทิศ  อินทรประสิทธิ ์

การศึกษาการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร
โดยการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
และแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

19 วิไลวรรณ สีแดด  และ ไพรินทร 
สุวรรณศรี 

การศึกษาความเขาใจ เร่ือง เวกเตอรใน
สามมิติของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปที่ 5 
ผาน GeoGebra Applet 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

20 วิภาพร  ทิพยรักษา และ ไพรินทร 
สุวรรณศรี 

การศึกษาความเขาใจและความคงทนใน
การเรียนรู เร่ือง พาราโบลา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูผานโปรแกรม GeoGebra 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

21 สายสมร ลาํลอง,สุพัตรา วนาพนัธ และ
บัณฑิต คําศรี 

ผลของปริมาณเปลือกไขตอสมบัติเชิงกล
ของของยางธรรมชาต ิ

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสนุันทาวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 4, กรุงเทพฯ, 26 สิงหาคม 2559 

22 สุดารัตน ชูคํา และ ไพรินทร สวุรรณศรี การศึกษาความเขาใจและความคงทนใน
การเรียนรูเร่ืองเศษสวนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป ที่ 1 โดยใชโนตดนตรีรวมกับ 
Butterfly method 
 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

23 อรธิดา สวาง และอุทิศ อินทรประสิทธิ ์ การศึกษาความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรดานความคิดริเร่ิม ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

24 ชนานันท สิงหมุย และวีรยุทธ นิลสระคู ความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรผานกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบบูรณาการตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต เร่ือง ความนาจะเปน 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

25 ปรียานชุ มานุจํา และอุทิศ อินทร
ประสิทธิ ์

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษาตอ
การคิดไตรตรอง 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

26 โรจนพงษ วธิีโรจน และวีรยุทธ นิลสระ
คู 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
ตัวแทนที่หลากหลายที่มีตอความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง 
ความนาจะเปน 

  The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2017) Department of Mathematics, Faculty of 
Science Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand 

27 จักราวุธ คงออน พัชรินทร ตุมออน 
บัณฑิต คําศรี มาลี ประจวบสุข 
ดวงดาว สัตยากูล อิสราภรณ เสียงล้าํ 
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ และสายสมร ลําลอง*    

การดัดแปรเปลือกไขดวยกรดสเตียริกเพื่อ
ใชเปนสารตัวเติมในยาง 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

28 บัณฑิต คําศรี, จักราวุธ คงออน, 
พรพรรณ พึ่งโพธิ,์ ฉวีวรรณ คงแกว 
และสายสมร ลาํลอง*    

ผลของการปรับปรุงพื้นผิวเปลือกไขตอ
สมบัติเชิงกลยางธรรมชาต ิ

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

29 นิภาพร คําหลอม จิรวัฒน หงษพันธ 
ดวงหทัย ภูมีศรี และอนัญญา พพิัฒน   

การรับรูการบริหารจัดการระบบปองกัน
อัคคีภัยใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

30 พีระพัฒน โพธิราช และ กติกา สระมณี
อินทร   

แบคทีเรียและราแขวนลอยภายในหอง
ผูปวยปรับอากาศ และหองพัดลม
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค จังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนในวิชาเคมีเร่ืองกรด-เบส 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

31 สุทัศ ศรีบุระ สุภาพ ตาเมือง และ
ศักดิ์ศรี สุภาษร   

การพัฒนาความเขาใจมโนมติวทิยาศาสตร 
เร่ือง กรด-เบส ดวยวฏัจักรการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ 5 ข้ัน ผสมผสานกับเทคนิคการ
ทํานาย-สังเกต-อธิบายในข้ันสรางความ
สนใจ และข้ันขยายความรู สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

32 โรสลีนา อาแวหามะ และสุภาพร     
พรไตร   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองกฎ
ของเมนเดลสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 6 : กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐาน
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

33 นุชนาฎ โชติสุวรรณ กิตติมา สระรักษ 
กิตติพงษ บุญสาร และสุภาวดี หิรัญ
พงศสิน   

การพัฒนาสมรรถนะสาํคัญของผูเรียนตาม
หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ดวย
กระบวนการเรียนรูตามโครงการเพาะพันธุ
ปญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

34 ศุภชัย จันทรงาม อุทัยวรรณ โสภาพิศ 
และสุภาพร พรไตร   
 

การเพิ่มประสิทธิภาพตูอบแหงดวย
แสงอาทิตยโดยใชกระจกสะทอนแสง 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

35 ประภัสสร มาคําผุย ยพุาพรรณ วรรณ
สาย บปุผา วงษทอง นิรมล ชวยบุญญะ 
และ ปุริม จารุจาํรัส 

การศึกษาพฤติกรรมดานทักษะการทํา
โครงงานของนักเรียนเพาะพันธุปญญา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชโดยใชการสอน
แบบ RBL 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

36 จิตติมา วัฒราช และ สุภาพร พรไตร* การสรางชุดการเรียนรูสําหรับหลักสูตร
ทองถ่ินโดยการทาํโครงงานฐานวิจัย 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

37 เดชมณี เนาวโรจน และ สุภาวด ีหิรัญ
พงศสิน   

การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนใน
โครงการเพาะพันธุปญญา โรงเรียนสมเด็จ
พระญาณสงัวร ในพระสงัฆราชปูถัมภสูคน
ไทย 4.0 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

38 ยุพาพรรณ วรรณสาย ประภัสสร มาคํา
ผุย บุปผา วงษทอง นิรมล ชวยบุญญะ 
และ ปุริม จารุจาํรัส 

การใชกิจกรรมโครงงานฐานวิจยัพัฒนา
ความรับผิดชอบและความมีวนิยัของ
นักเรียนโครงการเพาะพนัธุปญญา โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

39 รัตนา รัตนเมธานันท องอาสน ศิริเวช 
และประนอม แซจึง   

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
โครงงานฐานวิจัยตอสมรรถนะที่สําคัญของ
ผูเรียน 5 ประการ ของนักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุปญญา โรงเรียนลือคําหาญวาริน
ชําราบ 
 
 
 
 
 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

40 บงกชวรรณ พาคําวงษ กชกร ยอด
เยี่ยม วรางคณา กิตติวงวิศาล นติิยา 
พันธกอน จันทรทพิย ผลาเลิศ นฤดล ภู
ศรี ชญานลิห หาญวิโรจน มาลี 
ประจวบสุข สายสมร ลําลอง ดวงดาว 
สัตยากูล จิตรลา เดชาติวงศ พฤทธิ์ คํา
ศรี อรดี พันกวาง พนิดา พรหมพินิจ 
ปาจรีย ถาวรนิติ และ พรพรรณ พึ่งโพธิ ์

การศึกษาประสทิธิภาพการดูดซับ
สารละลายสียอมบริลเลียน กรีน บนนาโนจี
โออลิเมอรซึ่งเปนวัสดุดูดซับที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

41 สวิดา ไชยสําแดง  อภิรักษ ทองแจม 
จันทรทิพย ผลาเลิศ นฤดล ภูศรี ชญา
นิลห หาญวิโรจน มาลี ประจวบสุข 
สายสมร ลาํลอง ดวงดาว สัตยากูล 
จิตรลา เดชาติวงศ  พิศิชานนัท ศรี
สุวรรณ พฤทธิ์ คําศรี อรดี พันกวาง 
วรายุทธ สะโจมแสง และ พรพรรณ พึ่ง
โพธิ ์

การศึกษาสมดุลการดูดซบัสารละลายสี
ยอมบริลเลียน กรีน โดยใชเบนโทไนทเปน
ตัวดูดซับที่มีราคาต่ํา 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

42 สุริยา ติ่งทอง ชริดา ปุกหุต และสนม 
รวมสุข   

การผลิตเอทานอลจากกากน้าํตาลของยีสต
ทนรอนไอโซเลท UBU-3-12 เมื่อใชกลา
เชื้อแบบแชเย็นและระบบการหมักอยาง
งาย 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

43 ชญาณลิห หาญวลินโรจน นฤดล ภูศรี 
บุญรัตน ทารัตน พฤทธิ์ คําศรี อรดี พัน
กวาง กัมปนาท ฉายจรัส นิธิมา สุทธิ
พันธ พัชรีนารถ ทรัพยอาภากรณ สุภา  

การจําลองแบบทางควอนตัมและ
พลศาสตรของโมเลกุลโดยอาศัยพื้นฐาน
ของระเบียบวิธี Fragment molecular 
orbitals (FMO) เพื่อออกแบบสารยับยัง้  

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

 หารหนองบัว คมสันต สุทธิสนิทอง 
และพรพรรณ พึ่งโพธิ์   

เชื้อวัณโรค      

44 สุนทรี ศรีเที่ยง  ประทีป ใจนวล  
ณัฐพิชา กุลอัก  และอัญชิรา สมสุข    

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเชื้อในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล โรงพยาบาลคายสรรพ
สิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

45 วรลักษณ รัตนบวร ปาริชาติ พุมขจร 
และ พงศศักดิ์ รัตนชยักุลโสภณ   

ศักยภาพของแบคเทอริโอเฟจในการ
ควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

46 ศศิธร หลอเรืองศิลป พิชญาภรณ 
สุวรรณกูฏ และปริยากร อุดมวรรณ   

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจาก
กระบวนการผลิตขนมจนีแปงหมัก 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

47 จันทรพร ทองเอกแกว   การผลิตลปิดจากจลุินทรียโดยยสีตสะสม
ไขมันในอาหารที่เตรียมจากการยอยชาน
ออยดวยกรด 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

48 ภานุกรณ บุญสทิธิ์ และอรัญญา พิมพ
มงคล   

อิทธิพล BA NAA และอาหารเสริมตอการ
เจริญเติบโตของตนออนเอ้ืองชางนาว 
(Dendrobium pulchellum Roxb .ex 
.Lindl.) 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

49 ธิดารัตน ชื่นใจ และอมร เทศสกุลวงศ   การสรางระบบควบคุมสภาพอากาศ
อัตโนมัติในโรงเรือนขนาดเล็กสาํหรับการ
เพาะปลูกในที่พักอาศัย 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

50 ตวงพร สมเสนาะ และสุภาพร พรไตร การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแหน
แดงที่เพาะเลี้ยงดวยปุยเคมีและปุยชีวภาพ
มูลคางคาว 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

51 อุไรรัตน พรมหงส และอุดม ทิพราช   การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร เร่ืองทัศน
ศาสตรเชิงเรขาคณิตโดยใชการสอนแบบ 
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

52 รตี โบจรัส คณิศา โชติจนัทึก และ    
ธนวิทย จีรุพนัธ   

ระบบจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
แคลคูลัส 1 โดยใช โปรแกรมคอรสวิลล 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

53 เทวิกา สุดแสวง และ วิโรจน เกษรบัว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
โครงสรางและหนาที่ของดอกโดยการ
จัดการเรียนรูแบบสบืเสาะทางวทิยาศาสตร 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

54 อัจฉรา ไฝมณี*  สายชล พิมพมงคล  
และ สุระ วฒุพิรหม   

การสอนแบบ Peer Instruction เพื่อ
ยกระดับแนวคิดวิทยาศาสตร เร่ืองสมดุล
สถิต 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

55 บุปผา สวนจันทร*  และ  สุระ วุฒิ
พรหม 

การใชโปรแกรมวิเคราะหวีดีโอแทรกเกอร 
เพื่อพัฒนาความเขาใจแนวคิด เร่ือง การชน
ใน 1 มิติ (การระเบิด) สาํหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

56 ภาพตะวนั ทองดี  อุทัย ดอนกวาง อิส
ราภรณ เสียงลา ดวงดาว สัตยากูล พิศิ
ชานนัท ศรีสุวรรณ จิตรลดา เดชาติวงศ 
สายสมร ลาํลอง พรพรรณ พึ่งโพธิ์ * 
มาลี ประจวบสุข ดวงกมล วบิูลยรัต
นศรี  ลัพธพร วยาจตุ และพนิดา 
พรหมพินิจ 
 
 

การพัฒนาเยื่อกรองซับน้ําเพื่อใชเปนวสัดุ
ชวยปลูกพืชไรดนิ 

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 
11, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

57 สายสมร ลาํลอง, ฟารีดา แสนศรี และ
บัณฑิต คําศรี 

ผลของการดัดแปรเปลือกไขโดยใชน้ํามนั
มะพราวและน้ํามนัถ่ัวเหลืองตอสมบัติ
เชิงกลของคอมโพสิตของยางธรรมชาต ิ

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ  พะเยา
วิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา 

58 กติกา สระมณีอินทร    การกระจายของฝุนขาวในโรงสขีาวชุมชน   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสนิทร คร้ังที่ 2 เร่ือง 
นวัตกรรมอาคาร 2560: อาคารอัจฉริยะอยางยัง่ยืน 

รวม 58   
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ตารางท่ี 13 ผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() 
การประชุมวิชาการ 

(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 Saisamorn Lumlong*, Suprattra 
Wanapan, Bandit  Khamsri,  
Pornpan Pungpo, Chaveewan 
Kongkaew and Parjaree Thavornniti 

Effect of eggshell as a filter on rubber 
composite properties 

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

2 Taksakorn Wongseeda and Pranee 
Pattanapipitpaisal* 

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

  Proceedings of the 28th Annual Meeting of Thai 
Society for Biotechnology and International 
Conference,  
Chiang Mai Thailand   

3 Chanchai Supaartagorn Maketing Mix Factors Toward Decision 
Making in the Purchasing Goods and 
Services via Facebook: in the Case of 
Muang District Ubon Ratchathani 
Province 

  Proceedings of Academic World International 
Conference, Saint Petersburg, Russia 

4 Chan Inntam Ab initio study of the absorption of 
small molecules on the modified 
surface of carbon nanotubes 

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

5 Nittha Koohatammakun and Sayant 
Saengsuwan 

Synthesis, Characterization and 
influence of sodium humate on the 
physical properties of PVA/(CSt-g-PAM 
hydrogel film 

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

6 Manmanut Srikaew and Sayant 
Saengsuwan 

Synthesis and Characterization of 
biodegradable hydrogel of starch-g-
polyacrylamide/poly(vinyl  

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

 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 

 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
(ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานที่จัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

  alcoholAlcohol) IPN Hydrogel Films    

7 Saksri Supasorn, Maliwan 
Amatatongchai 

Development of conceptual 
understanding of acid-base by using 
inquiry experiments in conjunction 
with particulate animation for grade 8 
students 

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

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

Hybrid white organic light emitting 
diodes from fluorescent blue emitter 
and phosphorescent charged iridium(III) 
complexes 
 
 
 

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

9 Natsiri Wongsang, Kittiya Wongkhan, 
Laongdao Kangkaew, 
Somboon Sahasithiwat and Rukkiat 
Jitchati* 

Novel charged iridium complexes for 
organic light emitting diodes 
(OLEDs) 

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

10 Usana Mahanitipong, Pitchayaporn 
Suwanakood, Kittiya Wongkhan and 
Rukkiat Jitchati* 

Novel benzimidazole derivatives as 
antiphytopathogenic fungal agent 

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

รวม 10   
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ตารางท่ี 14 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่

ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 สราวุธ ประเสริฐศรี กนกวรรณ กุระกนก 
นัฐพล สุขพันธ และปราณี นุยหนู 

ผลของอัตราสวนยางครมับและแคลเซียม
คารบอเนตตอสมบัติเชิงกลและทางความรอน
ของยางผสมระหวางยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน
และยางธรรมชาติอิพอกไซด   

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
,ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3,กันยายน–ธันวาคม 2559,หนา 50-59 

2 จุฑามาศ มะลลิา สภุาพ ตาเมือง มะลิวร
รณ อมตธงไชย ปุริม จารุจํารสั และ เสนอ 
ชัยรัมย* 

การสาธิตทดลองเรื่องสารกําหนดปริมาณโดย
ใชปฏิกิริยาระหวางแคลเซียมคารไบดกับนํ้า 

  วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรยีนรู, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1, กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
หนา 184-190 

3 กนกกรณ ศิริทิพย และทินกร แกวอินทร* ปฏิกิริยาคลอริเนชันของสารอนุพันธ 4,6-ไดเมท็
อกซีอินโดล 
 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 หนา 39-49 

4 สุทธินาถ หนูทองแกว* และ วรศักดิ์ สุข
บท 

การสังเคราะหโครงสรางนาโน 
ซิงคออกไซดโดยวิธีปฏิกิรยิาออกซเิดชัน 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 หนา 33-38 

5 จิดาภา พรหมสิงห, อนิษฐาน ศรีนวล และ
วิโรจน เกษรบัว 

กายวิภาคศาสตรเน้ือเยื่อช้ันผิวใบของพืชวงศ
มะขามปอม (Phyllanthaceae) บางชนิดใน
ประเทศไทย 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2559หนา 87-99 

6 เพชราพรรณ เพชราเวช  และ ชัชวิน นาม
มั่น* 

การพัฒนาหนังสือสามมิตเิสริมบทเรียนเรื่อง
ระบบสรุิยะดวยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียล
ลิตีส้ะทอนกลับ-อธิบาย 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ปท่ี 6 เลมท่ี 
2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 หนา 48-57 

7 สุระ วุฒิพรหม* กานตตะรัตน วุฒิเสลา 
และรัชภาคย จิตตอาร ี

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของครูหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรเครือขายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 
 

  วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรยีนรูปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 หนา 
350-362 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

8 สุภาพร พรไตร การเรยีนรูเรื่องวัฏจักรเครบสในการสลาย
สารอาหารระดับเซลล ดวยการสบืเสาะ
วิทยาศาสตร: กิจกรรมการลงมือปฏิบัติเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรยีนรู ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
หนา 285–297 

9 ชัยวุฒิ วัดจัง ผลของอัตราสวนยางและแปงตอสมบัติของ
ไฮโดรเจลชนิดพอลิเมอรเช่ือมขวางแบบก่ึง
โครงรางตาขายและการประยุกตใชในการปลูก
ดาวเรือง 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
ปท่ี 19  ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2560 หนา 49-62 

10 ชัยวุฒิ วัดจัง* ศศิวงศ บุญสิงห ธนากร คํา
สอน และสราวุธ ประเสริฐศร ี

ยางบวมนํ้าจากยางธรรมชาติอิพอกไซดและ
พอลิเมอรดูดซึมนํ้าไดมาก 
 
 
 

  วารสารวิทยาศาสตร มศว.ปท่ี 32 เลมท่ี 2 ธันวาคม 2559 
หนา 77-95 

11 นิภาพร คําหลอม การศึกษาการปฏิบัติงานดานชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยองเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางานระดบัหัวหนางานในสถาน
ประกอบการ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปท่ี 35 ฉบับท่ี 5 กันยายน-ตุลาคม 2559 หนา 568-580   

12 Y. Jaichueai, L Singsawat,  
C. Bootjomchai, O. Jaiboon,  
J. Laopaiboon, U. Patakham,  
R. Laopaiboon 

การศึกษาแกวระบบ xCaO-(50-x)SrO-
50B2O3 ดวยแคลเซียมออกไซดจากเหงามัน
สําปะหลังท่ีมีผลตอสมบัติความยืดหยุนและ
สมบัติทางโครงสราง 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2560 หนา 152-162 

13 วงกต ศรีอุไร และวันเพ็ญ แดงอาจ การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง 
การบวกลบเลข สําหรับเด็กออทิสติกบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 

  วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรยีนรู ปท่ี 8 เลมท่ี 1 'มกราคม – มิถุนายน 2560
หนา 41-50 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

14 ชิดหทัย เพชรชวย สถานการณการใชสารเคมีการเกษตรบรเิวณ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนลาง 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน 2560 หนา 111-122 

15 ปาริชาติ พุมขจร และพงศศักดิ์ รตันชัยกุล
โสภณ 

อนุภาคกอโรคขนาดเล็ก: ไวรูซอยด ไวรอยด 
และพรีออน 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 
2560  ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รูเทาทันและการ
ประยุกต กรกฎาคม 2560 หนา 30-40   

16 นริศรา ปดภัย ปาริชาติ พุมขจร และพงศ
ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 

การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ท่ี
จําเพาะตอ Escherichia coli ท่ีดื้อยา
ปฏิชีวนะ 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 
2560  ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รูเทาทันและการ
ประยุกต หนา 62-71  กรกฎาคม 2560 

17 ชุติมา ทองอม  ตรีทเศศ บัวศรี  ศศิวรรณ 
ศิริชน  นภัทรสกร พวงทาว และปราณี 
พัฒนพิพิธไพศาล 

การผลิตเอนไซมฟอกสเีมลานินโดยเช้ือรา 
Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการ
หมักแบบอาหารแข็ง 

  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 
2560  ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รูเทาทันและการ
ประยุกต  กรกฎาคม 2560 หนา 90-101 

รวม 17   
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ตารางท่ี 15 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่

ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 SertKiennork, 
RonariddhNakhowong, 
RomteeraChueachot&Udom 
Tipparach 

Physico-mechanical properties and 
automotive fuel resistance of 
EPDM/ENR blends containing hybrid 
fillers 

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

2 Tinnagon Keawin, Ruangchai 
Tarsang, Kanokkorn Sirithip, Narid 
Prachumrak, Taweesak Sudyoadsuk, 
Supawadee Namuangruk, Jean 
Roncali, Nawee Kungwan, Vinich 
Promarak, Siriporn Jungsuttiwong* 

Anchoring number-performance 
relationship of zinc-porphyrin 
sensitizers for dye-sensitized solar 
cells: A combined experimental and 
theoretical study 

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

3 Dora Demeter, Fabio Melchiorre, 
Paolo Biagini, Siriporn 
Jungsuttiwong, Riccardo Po, Jean 
Roncali 

3,4-Ethylenedioxythiophene (EDOT) and 
3,4-ethylenedithiathiophene (EDTT) as 
terminal blocks for oligothiophene dyes 
for DSSCs 

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

4 Young Bum Lee, Jin Kyu Han, 
Suttinart Noothongkaew, 
Seong Ku Kim, Wooseok Song, Sung 
Myung, Sun Sook Lee, Jong sun 
Lim, 
1. Sang Don Bu, Ki-Seok An 

Toward Arbitrary-Direction Energy 
Harvesting through Flexible 
Piezoelectric Nanogenerators Using 
Perovskite PbTiO3 Nanotube Arrays 

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

5 Kitayanan Ponlakhet, Maliwan 
Amatatongchai,* Wongduan 
Sroysee, Purim Jarujamrus and 
Sanoe Chairam   

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

  Analytical Methods Volume: 8 ,November 2016 
Pages: 8288-8298 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

6 Daisuke Takimoto, Tomohiro 
Ohnishi, Jeerapat Nutariya, 
Zhongrong Shen, Yusuke Ayato, Dai 
Mochizuki, Arnaud Demortière, 
Adrien Boulineau, Wataru Sugimoto 

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

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

7 Worasak Sukkabot,* Udomsilp 
Pinsook   

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

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

8 Worasak Sukkabot Atomistic tight-binding computations in 
the new class of CdSe/AlP II-VI core/III-
V shell nanocrystal 

  JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS, 
Volume: 15  Issue: 4 ,December 2016  Pages: 1248-
1254 Special Issue: 

9 Worasak Sukkabot Stokes shift and fine structure splitting 
in composition-tunable ZnxCd1−xSe 
nanocrystals: Atomistic tight-binding 
theory 

  Physica B: Condensed Matter, Volume 506, 1 
February 2017,Pages 192–197  

10 Thumsa-ard, T.; Laopaiboon, R.; 
Laopaiboon, J. 

Performance of Cu2O-doped recycled 
window glass as a thermoluminescence 
dosimeter 

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

11 Jantaporn Thongekkaew,* Tsutomu 
Fujii and Kazuo Masak 

Candida easanensis Strain JK-8-
Glucosidase: A Glucose-Tolerant 
Enzyme with High Specific Activity for 
Laminarin 

  Current Chemical Biology, Volume: 10, November 
2016, Issue: 2, 
pages 117-126 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

12 Chanchai Supaartagorn A Framework for Web-based Data 
Visualization Using Google Charts 
based on MVC Pattern 

  KMUTNB International Journal of Applied Science 
and Technology, Vol. 9, No. 4, October–December 
2016, Pages 235-241 

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

Non-Enzymatic Glucose Sensors for 
Sensitive Amperometric Detection 
Based on Simple Method of Nickel 
Nanoparticles Decorated on Magnetite 
Carbon Nanotubes Modified Glassy 
Carbon Electrode 

  International Journal of Electrochemical Science, 
Volume 12, Issue 2, February 2017, Pages 1362-1376 

14 Worasak Sukkabot Structural and optical manipulation of 
colloidal Ge1-xSnxnanocrystals with 
experimentally synthesized sizes: 
Atomistic tight-binding theory 

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

15 Manaschai Kunaseth, Preeyaporn 
Poldorn,  
Anchalee Junkeaw,  
Jittima Meeprasert, 
Chompoonut Rungnim, Supawadee 
Namuangruk, Nawee Kungwan, 
Chan Inntam, Siriporn 
Jungsuttiwong* 

A DFT study of volatile organic 
compounds adsorption on transition 
metal deposited graphene 

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

16 Wilaiporn Insuwan, Kunwadee 
Rangsriwatananon, Jittima 
Meeprasert, Supawadee 
Namuangruk, Yaowarat Surakhot,  

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

  Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 241, 15 
March 2017 Pages 372-382 
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ลําดับ 
ช่ือ -สกุล  

ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

 Nawee Kungwan, Siriporn 
Jungsuttiwong* 

    

17 Hongzhen Liu, Yanyan Lou, Siriporn 
Jungsuttiwong, Shuai Yuan, Yin 
Zhao, Zhuyi Wang, Liyi Shi, and 
Hualan Zhou 

Fence Constructed at a 
Semiconductor/Electrolyte Interface 
Improving the Electron Collection 
Efficiency of the Photoelectrode for a 
Dye-Sensitized Solar Cell 

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

18 Chirawat Chitpakdee, Siriporn  
Jungsuttiwong, Taweesak 
Sudyoadsuk, Vinich Promarak, 
Nawee Kungwan, Supawadee 
Namuangruk 

Modulation of π-spacer of carbazole-
carbazole based organic dyes toward 
high efficient dye-sensitized solar cells 

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

19 Ruangchai Tarsang,  
Siriporn Jungsuttiwong, 
Visit Vao-soongnern 

Computational calculations of 
substitution pattern effects on the 
optical properties of 
benzobis(thiadiazole) derivatives as 
near-infrared-emitting organic 
compounds 

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

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

Amperometric flow injection analysis 
of glucose using immobilized glucose 
oxidase on nano-composite carbon   
Nanotubes-platinum nanoparticles 
carbon paste electrode 
 
 

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

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/ชื่อประเทศ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

21 Nutthaporn Malahom,  
 

Simple test kit based on colorimetry    Polymer Testing, Volume 59, May 2017, Pages 160– 

 Purim Jarujamrus*,  
Rattapol Meelapsom, 
Atitaya Siripinyanond, 

for quantification of magnesium 
content in natural rubber latex by 
miniaturized complexometric titration 
without using masking agent 

  167 

22 Parichat Phumkhachorn, Pongsak 
Rattanachaikunsopon* 

Detection of viable Salmonella Typhi 
using three primer pairs specific to 
invA, ivaB and fliC-d 

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

23 Sarawut Prasertsri* and Sansanee 
Srichan 

Characterization of Snap-on Calf 
Nipple Product and Development of 
its Compound Formulation 

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

24 Sansanee Srichan and Sarawut 
Prasertsri* 

Influence of Accelerator/ 
Sulfur Ratio on Mechanical Properties 
and Thermal Resistance of Natural 
Rubber Containing Hybrid Fillers 

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

25 Sarawut Prasertsri* and Sansanee 
Srichan 

Influence of Pyrolytic Carbon Black 
Prepared from Waste Tires on 
Mechanical Properties of Natural 
Rubber Vulcanizate: combination of 
HQSAR, CoMSIA, and MD simulation 
studies 

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

26 Saowaluk Boonyod and Chaiwute 
Vudjung* 

Effect of Oleic Acid Properties of 
Natural Rubber Filled Bacterial 
Cellulose 

  Key Engineering Materials, Vol. 744, 1 July 2017, pp, 
295-299 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() 
ชื่อวารสารที่ตพีิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่

ตีพิมพ/หนาทีล่งพิมพ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

27 Suttinart Noothongkaew Orathai 
Thumthan Pattasuk Chamninok and 
Ki-Seok An   

r-Go/MWCNTs Nanocomposite Film as 
Electrode Material for Supercapacitor 

  Key Engineering Materials, Vol. 751, 1 August 2017, 
pp, 425-430 

28 Kantarat Wuttisala Authentic Assessment Tool for the 
Maesurement of Students' 
Understanding of the Valence Shell 
Electron Pair Repulsion Theory 

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

29 Nipawan Pongprom The Application of Natural Dyes for 
Natural Rubber Latex Form Products 

  Esteem Academic Journal, Vol. 13, 1 August 2017, 
Special Isuue, pp. 65-74 

30 Yue Jiang, Clément Cabanetos, 
Magali Allain, Siriporn 
Jungsuttiwong, Jean Roncali 

Manipulation of the electronic and 
photovoltaic properties of materials 
based on small push-pull molecules 
by substitution of the arylamine donor 
block by aliphatic groups 

  Organic Electronics, Volume 37, October 2016, Pages 
294–304 

31 Yutthana Wongnongwa,  
Supawadee Namuangruk , Nawee 
Kungwan, Siriporn Jungsuttiwong* 

Mechanistic study of CO oxidation by 
N2O over Ag7Au6 cluster investigated 
by DFT methods 

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

32 Yaowarat Surakhot,Viktor Laszlo, 
Chirawat Chitpakdee, Vinich 
Promarak, Taweesak Sudyoadsuk, 
Nawee Kungwan, Tim Kowalczyk, 
Stephan Irle, Siriporn 
Jungsuttiwong* 

Theoretical rationalization for reduced 
charge recombination in bulky 
carbazole-based sensitizers in solar 
cells 

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

33 Worasak Sukkabot Composition manipulation of near 
infrared InAsxSb1−x nanocrystals:  

  Superlattices and Microstructures, Volume 105, May 
2017, Pages 65–73 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

  Atomistic tight-binding theory    

34 Saksri Supasorn, Maliwan 
Amatatongchai 

Development of conceptual 
understanding of acid-base by using 
inquiry experiments in conjunction 
with particulate animation for grade 8 
students 

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

35 Siriporn Jungsuttiwong, Kanokkorn 
Sirithip, Narid Prachumrak, 
Ruangchai Tarsang, Taweesak 
Sudyoadsuk, Supawadee 
Namuangruk,  Nawee Kungwan, 
Vinich Promarakc and Tinnagon 
Keawin 

Significant enhancement in the 
performance of porphyrin for dye-
sensitized solar cells: aggregation 
control using chenodeoxycholic acid 

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

36 Yue Jiang, Clement Cabanetos, 
Siriporn Jungsuttiwong, Domenico 
Alberga, Carlo Adamo and Jean 
Roncali 

Effects of Anthryl Groups on the 
Charge Transport and Photovoltaic 
Properties of Small Triarylamine-Based 
Donor-Acceptor Molecules: A Joint 
Experimental and Theoretical Study 

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

37 Woraluk Rattanaborvorn, Parichat 
Phumkhachorn, and Pongsak 
Rattanachaikunsopon 

Potential of Bacteriophages in Controlling 
Drug Resistant Shigella sonnei atomistic 
tight-binding theory 

  Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and 
Environmental Sciences, Vol. 19, No. 3, July-
September 2017 ,pp. 1-5 

38 Worasak Sukkabot Atomistic tight-binding theory in 2D 
colloidal CdSe zinc-blende 
nanoplatelets 

  JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS, 
Volume: 16, Issue: 3, 1 September 2017, Pages: 796-
804 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่

ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

39 Worasak Sukkabot Manipulation of structural and optical 
properties in ZnO/ZnS type-II and 
ZnS/ZnO inverted type-II core/shell 
nanocrystals: tight-binding theory 

  JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS, 
Volume: 16, Issue: 3, 1 September 2017, Pages: 756-
764   

40 Worasak Sukkabot Theoretical simulation of exciton and 
biexciton of ZnTe/ZnS 
type-I and ZnTe/ZnSe type-II 
core/shell nanocrystals 

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

41 Sanoe Chairam, Wipawee 
Konkamdee, Ramita Parakhun 

Starch-supported gold nanoparticles 
and their use in 4-nitrophenol 
reduction 

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

รวม 41   
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ตารางท่ี 16 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 

ลําดับ 
ชื่อ–สกุลของอาจารยและ

นักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน
() ลักษณะการใชประโยชน 

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน 

วิจัย สรางสรรค 
1 ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช Developing Learning Modules 

on Linear Motion using Guiding 
Questions 

  ใชในการพัฒนาตําราเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1-2-3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยเนนกิจกรรมการเรียนท่ีเนนพัฒนาการของผูเรียนเปน
สําคัญ การใชคําถามนําทาง คําถามทบทวน และบูรณาการ
การเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และยังใชเปน
นโยบายในการจัดทําตําราเลมอ่ืนๆ การอบรมครู ในการคิด
โจทยเชิงบูรณาการ 

บริษัทภาดาเอ็ดดเูคช่ัน จํากัด 

2 ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช การบูรณาการการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและฟสิกสในโรงเรียน 

  ใชในการพัฒนาตําราเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เนนกิจกรรมการเรียนท่ีเนนพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ 
การใชการทดลอง การคนหาเพ่ือสรางองคความรูดวย
นักเรียน และบูรณาการการเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการจัดทําตําราเลม
อ่ืนๆ การอบรมครู ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ 

บริษัทภาดาเอ็ดดเูคช่ัน จํากัด 

3 ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช Fostering Primary School 
Students to Understand 
Electricity and Magnetism 

  ใชในการพัฒนาตําราเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เนนกิจกรรมการเรียนท่ีเนนพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ 
การใชการทดลอง การคนหาเพ่ือสรางองคความรูดวย
นักเรียน และบูรณาการการเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการจัดทําตําราเลม
อ่ืนๆ การอบรมครู ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ 
 

บริษัทภาดาเอ็ดดเูคช่ัน จํากัด 
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ลําดับ 
ชื่อ–สกุลของอาจารยและ

นักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน
() ลักษณะการใชประโยชน 

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน 

วิจัย สรางสรรค 
4 ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช Enhancing Students’ 

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

  ใชเปนแนวทางในการอบรมครูเพ่ือสงเสริมการขายตําราเรียน 
ชุดอุปกรณการเรียนวิทยาศาสตร ใชในการพัฒนาตําราเรียน
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยเนนกิจกรรมการเรียนท่ีเนน
พัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ การใชการทดลอง การคนหา
เพ่ือสรางองคความรูดวยนักเรียน และบูรณาการการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการ
จัดทําตําราเลมอ่ืนๆ การอบรมครู ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ 
ผลของการนําไปใชประโยชน สามารถดึงดูดความสนใจและ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการขาย สามารถผลิตตําราสําหรับ
นักเรียนท่ีเรียน International Programs และ English 
Programs เปนตําราท่ีคุณครู Inter/EP programs ท่ัวประเทศ 
ช่ืนชอบ นักเรียนตองการ มียอดจําหนายในระดับดีมาก 

บริษัทภาดาเอ็ดดเูคช่ัน จํากัด 

5 ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช Developing Simple 
Experiments for Teaching 
Concepts of the Radius of 
Gyration and Moment of 
Inertia 

  ใชในการพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย ใชประกอบการ
เรียนวิชากลศาสตร โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เนนกิจกรรมการเรียนท่ีเนนพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ 
การใชการทดลอง สาธิต การคนหาเพ่ือสรางองคความรูดวย
นักเรียน และบูรณาการการเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และยังใชเปนนโยบายในการจัดการเรียนรูวิชา 
อ่ืนๆ ใชอบรมครูวิทยาศาสตร ในการคิดโจทยเชิงบูรณาการ 
ผลของการนําไปใชประโยชน อาจารยสามารถพัฒนาเทคนิค
การสอน มีอุปกรณทดลองสาธิต ประกอบการเรียน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ไดรับความรูความเขาใจในการ
พัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรศกึษา 
 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี 
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ลําดับ ชื่อ–สกุลของอาจารยและ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน
() 

 
ลักษณะการใชประโยชน 

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน 

วิจัย สรางสรรค 
6 ชัยวุฒิ วัดจัง หมอนขิดจากนํ้ายางพาราตอ  

ยอดภูมิปญญาบานศรีฐาน 
  1. ผลิตวัตถุดิบในการผลติไสหมอนขิดจากนํ้ายางสดท่ีมีใน

พ้ืนท่ีของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบานศรี
ฐาน ชวยเพ่ิมมูลคาใหกับนํ้ายางสด 
2. ชวยลดตนทุนในการผลิตหมอนขิด จากการนําสูตร
สารเคมีท่ีเหมาะสมสาํหรับตีฟองนํ้าเพ่ือการผลิตไสหมอนขิด   
3. ชวยเพ่ิมมูลคาใหหมอนขิดและชวยลดปญหาฝุนจากเสน
ใยนุนในชุมชน 
 

กลุมวิสาหกิจชุมชนชาวสวน
ยางพาราตําบลศรีฐาน ต. ศรี
ฐาน อ.ปาติ้ว จ. ยโสธร 

7 ชยาพร แกนสาร ระบบแนะนําแผนการทองเท่ียวใน
เขตภาคอีสานตอนลาง 3 จังหวัด
ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจแบบไดนา
มิค 

  นําระบบไปประยุกตใชในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวในเขตภาคอีสานตอนลาง 3 จังหวัด ไดแก 
อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ ทําใหเกิดระบบเว็บ
แนะนําขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว www.e-santravel.com 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานอุบลราชธานี   

8 ชยาพร แกนสาร แอพพลิเคชันแนะนําขอมูลจังหวัด 
ศิลปวัฒนธรรม และสถานท่ี
ทองเท่ียว จังหวัดอุบลราชธานีผาน
มือถือบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด 

  การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใชเน้ือหาในแอพพลิเคชันเพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูประวัติศาสตรจากสถานท่ีทองเท่ียวใน
ทองถ่ินผานกิจกรรมการเรียนรูจากวิจัย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 

โรงเรียนชุมชนบานศรีไค 

รวม 7 1   
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รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเดนประจําป 2560 
 คณะวิทยาศาสตร  ไดมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2560  ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ประจําป  2560 ระหวางวันท่ี  18-19  สิงหาคม 2560  เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยของคณะ 
จํานวนรางวัล 3 รางวัล  ไดแก 
 ผศ.ดร.วรศักดิ์  สุขบท ไดรับรางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติดีเดน ประจําป 2560 และไดรับ
รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 11 

                   

นายชัยวุฒิ  วัดจัง ไดรับรางวลัผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการชุมชนดีเดน ประจาํป 2560 

             

ดร.สราวธุ ประเสริฐศรี ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน ประจําป 2560 

           

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  ไดรับรางวัลนักวิจัยผลงานดีเดน ในเวทีการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.ครั้งท่ี 16 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน สนองนโยบายรัฐ
มุงหวังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยดวยการวิจัย สรางเครือขายเพ่ือรวมกันพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 โดยมี
นักวิจัยจากท่ัวประเทศเขารวมกวา 1,000 คน ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
ระหวางวันท่ี 11-13 มกราคม 2560  
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ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีไดมอบโลรางวัลเชิดชู 14 นักวิจัย แบงเปน รางวัล 
2017TRF-OHEC-Clarivate Analytics Researcher Excellence Award จํานวน 3 คน  รางวัล 2017 TRF-
OHEC- Scopus Researcher Awards กลุมนักวิจัยรุนกลาง จํานวน 5 คน และกลุมนักวิจัยรุนใหม จํานวน 6 คน 
ท้ังนี้ กลุมนักวิจัยรุนกลาง ซ่ึงมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ อาจารยประจําภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับรางวัลผลงานดีเดน รางวัล 2017TRF-OHEC-Scopus Researcher 
Awards in Physical Science  
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กลยุทธท่ี 4  : บริการวิชาการ ถายทอดความรู สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน และบูรณาการบริการ 
วิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

เปาประสงค : บริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน นําความรูสูการบูรณาการระหวางการเรียน                   
การสอน และการวิจัย 

มาตรการ : 
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 

กับการวิจัยและการเรียนการสอน 
4.2 เสริมสรางความเขมแข็งการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 

ของเด็ก เยาวชนและชุมชน 
4.3 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม เพ่ือเสริมสรางความ 

เขมแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนทองถ่ิน 
4.4 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการ 

เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
4.5 สงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีดี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

โครงการบริการวิชาการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 

คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 17 โครงการ 
งบประมาณ 2,860,090 บาท (สองลานแปดแสนหกหม่ืนเกาสิบบาทถวน) มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนท้ังสิ้น 
29,246 คน มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 โครงการบริการวิชาการท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ปท่ีจัด

กิจกรรม 

ผูเขารวม 
(คน) 

1 โครงการธนาคารขยะในชุมชน อาจารยรัชวุฒิ โคตรลาคํา 89,000 ครั้งท่ี 1 : 22 เมษายน 
2560  
ครั้งท่ี 2 : 23 เมษายน 
2560 
ครั้งท่ี 3 : 29 เมษายน 
2560 
ครั้งท่ี 4 : 28 
พฤษภาคม 2560 

100 

2 การถายทอดความรูและเทคโนโลยี
การแปรรปูเปนผลิตภัณฑทาง
ยางพารา 

ผศ.ดร.รักเกียรติ จติคต ิ 100,000 รุนท่ี 1 : 22 มิถุนายน 
2560   
รุนท่ี 2 : 23 มิถุนายน
2560   

62 

3 การศึกษาคุณภาพนํ้าและสราง
เครือขายกับโรงเรยีนและชุมชน
บริเวณแมนํ้ามลู จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.ประนอม แซจึง 120,000 ธันวาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

150 

4 การศึกษาคุณภาพนํ้าบาดาลในอําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

ดร.ประนอม แซจึง 100,000 ธันวาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

152 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ปท่ีจัด

กิจกรรม 

ผูเขารวม 
(คน) 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคร ู

ผศ.ชยาพร แกนสาร 100,000 27 กุมภาพันธ  - 1 
มีนาคม 2560 

58 

6 การออกแบบสรางชุดทดลองทาง
ฟสิกสอยางงาย ราคาถูกและทักษะ
การใช เรื่องความเสยีดทานและการ
แทรกสอดของแสง โดยการ
ประยุกตใชวัสดุท่ีมีในหองเรียน 

นายสายชล พิมพมงคล 65,400 25 - 26 มีนาคม 2560 60 

7 กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
สําหรับครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.สรุะ วุฒิพรหม 130,000 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1-2 
กุมภาพันธ  2560 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี  5-6 
สิงหาคม 2560 

87 

8 บานนักวิทยาศาสตรนอย ผศ.ดร.กานตตะรตัน วุฒิ
เสลา 

150,000 วันท่ี 10-11 มิถุนายน 
2560 

67 

9 วิทยาศาสตรเพ่ือโรงเรียนใน
พระพุทธศาสนาสําหรบักลุมโรงเรยีน
พระปริยตัิธรรม 

ดร.กัมปนาท ฉายจรสั 80,000 8  มิถุนายน 2560 
9  มิถุนายน 2560 
12 มิถุนายน 2560 
13  มิถุนายน 2560 
14  มิถุนายน 2560 
15  มิถุนายน 2560 
16  มิถุนายน 2560 
19  มิถุนายน 2560 
20  มิถุนายน 2560 
21  มิถุนายน 2560 
22 – 23  กรกฎาคม  
2560 
26 กรกฎาคม 2560 
27 กรกฎาคม 2560 
28 กรกฎาคม 2560 

400 

10 วิทยาศาสตรสญัจร นางสาวมาลี ประจวบสุข 100,000 จัดครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2560 
จัดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2560 

463 

11 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําป 2560 

ผศ.ดร.ชอทิพย  กัณฑโชต ิ 800,000 17 - 18 สิงหาคม  
2560 

25,825 

12 โครงการพัฒนาระบบอัจฉรยิะสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

ดร.ชัชวิน นามมั่น 300,000 10 สิงหาคม 2560 60 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช ITC 
ในการประกอบธุรกิจออนไลนดวย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาํหรับ
ผูสูงอาย ุ
 

ดร.สมปอง เวฬุวนาธร 200,000 รุนท่ี 1 วันท่ี  25-26 
มีนาคม  2560 
รุนท่ี 2 วันท่ี 1-2 
เมษายน 2560 
รุนท่ี 3 วันท่ี 13-14  

117 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน/เดือน/ปท่ีจัด

กิจกรรม 
ผูเขารวม 

(คน) 
14 สํารวจขอมลูสดัสวนรางกาย และให

ความรูเรื่องสมมาตรของรางกายเพ่ือ
ลดความเจ็บปวดของกลามเน้ือในวัย
สูงอายุ 

ดร.กติกา สระมณีอินทร 79,800 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  23 
มีนาคม 2560 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี  29 
มีนาคม 2560 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 
มีนาคม 2560 

106 

15 สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดนบานปาหญาคาและ
ศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวน
ชายแดนภูดานกอย ระยะท่ี 1 
(ภายใตโครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการรวมพัฒนา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) 

ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑโชต ิ 218,500 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 4   
กันยายน 2560 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 5  
กันยายน 2560 

76 

16 การประชุมและเผยแพรผลงาน
วิชาการโครงการเพาะพันธุปญญา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.ณฎัฐ ดิษเจริญ 150,040 25 กุมภาพันธ 60 1,415 

17 บานนักวิทยาศาสตรนอย ระดับ
ประถมศึกษา 

ผศ.ดร.กานตตะรตัน วุฒิ
เสลา 

77,350 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 - 10 
กันยายน 2560  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 
กันยายน 2560 

48 

 
โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก  
 คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก และใหบริการหนวยงานภายนอก 
เพ่ือดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม จํานวน 3 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 6,098,607 บาท                
(หกลานเกาหม่ืนแปดพันหกรอยเจ็ดบาทถวน) มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนท้ังสิ้น 742 คน ดังตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปท่ีจัด

กิจกรรม 

จํานวน 
ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน 

1 โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 5-20 ตุลาคม 2559 239 3,046,000 มูลนิธิ สอวน. 

โครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 2 10-24 มีนาคม 2560 184 2,510,000   มูลนิธิ สอวน. 

2 โครงการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว YSC 

4-5 ธันวาคม  2560 
12 กุมภาพันธ 2560 

104 366,600 ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอร
แหงชาติ 
(NECTEC) 

3 โครงการการอบรมทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คณติศาสตรและการทํา
โครงงานของนักเรียนหองเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร 

30 กรกฎาคม 2560 
5-6 สิงหาคม 2560 

215 176,006.50 โรงเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร 
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การเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 

 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร ไดเปนวิทยากรพิเศษใหแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม ในรอบปงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังตารางท่ี 19 

ตารางท่ี 19 บุคลากรท่ีเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 

ท่ี ชื่อ – สกุล วิทยากร หัวขอในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องคกร/หนวยงาน

ท่ีจัด 
1 ผศ.ดร.รุงนภา ทิพากรฐิติกุล ในการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ 
(วทท ๔๒)  

30 พ.ย. –    
2 ธ.ค. 59 

 โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด แอท 
เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว 
กรุงเทพฯ 

สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 
รวมกับคณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร 

EFFECT OF Nd2O3 
ADDITIVES ON 
CRYSTALLIZATION, 
DIELECTRIC AND 
OPTICAL PROPERTIES 
OF Na2O-BaO-Nb2O3-
SiO2 GLASS-CERAMICS 

1 ธ.ค. 59 โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด แอท 
เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว 
กรุงเทพฯ 

สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 
รวมกับคณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร 

2 ผศ.ดร.อรัญญา พิมพมงคล การแบงเซลลแบบ Mitosis 
(โครงการทุนเรียนดี : 
โครงการเตรยีมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพ่ือกาวสูรั้ว
มหาวิทยาลยั) 

16 ก.ย. 60 คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

3 ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว การแบงเซลลแบบ Mitosis 
(โครงการทุนเรียนดี : 
โครงการเตรยีมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพ่ือกาวสูรั้ว
มหาวิทยาลยั) 

16 ก.ย. 60 คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

4 นายสุภชัย หาทองคํา การเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีตก
แบบอิสระ และ การ
เลี้ยวเบนจากเกรตติง 
(โครงการทุนเรียนดี : 
โครงการเตรยีมความพรอม
ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพ่ือกาวสูรั้ว
มหาวิทยาลยั) 

16 ก.ย. 60 คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

5 นายสายชล พิมพมงคล การเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีตก
แบบอิสระ และ การ
เลี้ยวเบนจากเกรตติง  

16 ก.ย. 60 คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
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ท่ี ชื่อ – สกุล วิทยากร หัวขอในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องคกร/หนวยงาน

ท่ีจัด 
  (โครงการทุนเรียนดี :  อุบลราชธานี  
  โครงการเตรยีมความพรอม

ดานปฏิบัติการชีววิทยาและ
ฟสิกส เพ่ือกาวสูรั้ว
มหาวิทยาลยั) 

   

6 ดร. จีรภัทร นุตริยะ ติววิชาฟสิกสใหแกพระภิกษุ
และสามเณร 

ระหวางเดือน
มิถุนายน 
2560 

วัดในอําเภอวา
รินชําราบ และ
อาคารเรยีนรวม 
5 ม.อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

7 ดร. สราวุธ ประเสริฐศร ี การเสริมสรางความรูใหครู
ยางดานอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจยางพารา 

23 มี.ค. 60 สํานักงานการ
ยางแหงประเทศ
ไทยจังหวัด
บุรีรัมย อ.เมือง 
จ.บุรีรมัย 

การยางแหง
ประเทศไทยจังหวัด
บุรีรัมย 

8 นางอรชพร วิลามาศ ใหความรูและแกไขปญหา
นํ้าเสีย และ ขยะ ในชุมชน 
กับผูบริหาร และทีมผูนํา
ชุมชน ของ 

12 มิ.ย.60 องคการบริหาร
สวนตําบลธาต ุ

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ 
กับผูบริหาร และนักเรียน 

17 ม.ค.60 โรงเรียนอนุบาล
บานเด็ก จ.
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ  
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบรหิาร 
และนักเรียน 

2 ก.พ.60 โรงเรียนเทศบาล
แสนสุข อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ  
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบรหิาร 
และนักเรียน 

22,23,30 
มิ.ย.60 

โรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติ อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

9 นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา ใหความรูและแกไขปญหา
นํ้าเสีย และ ขยะ ในชุมชน 
กับผูบริหาร และทีมผูนํา
ชุมชน ของ 

12 มิ.ย.60 องคการบริหาร
สวนตําบลธาต ุ

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ 
กับผูบริหาร และนักเรียน 

17 ม.ค.60 โรงเรียนอนุบาล
บานเด็ก อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

ใหความรูเรื่องการแยกขยะ  
กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบรหิาร 
และนักเรียน 

2 ก.พ.60 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล
แสนสุข อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
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ท่ี ชื่อ – สกุล วิทยากร หัวขอในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องคกร/หนวยงาน

ท่ีจัด 
 นายรัชวุฒิ โคตรลาคํา ใหความรูเรื่องการแยกขยะ  

กาจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผูบรหิาร 
และนักเรียน 

22,23,30 
มิ.ย.60 

โรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติ อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

10 ผศ.ดร.กานตตะรตัน วุฒิเสลา โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 
ประถมศึกษา 

9-10 ก.ย.60 
17 ก.ย. 60 

หอง Sc131 
smart 
classroom 
คณะ
วิทยาศาสตร ม.
อุบลฯ 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

UBU Edutech2017 13 ก.ย. 60 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 

10-11 มิ.ย.60  
15-16 ก.ค.60 

โรงแรมยูเพลส 
และ หองศรีเมือง
ใหม 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

โครงการกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสําหรับครูเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

1-2 ก.ค.60  
5-6 ส.ค.60 

โรงแรมยูเพลส คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

การจัดการเรยีนรูสะเต็ม
ศึกษา 

 3-4 มิ.ย.60 
17-18 มิ.ย.60 
1-2 ก.ค.60  
22-23 ก.ค.60 

คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

การอบรมเรื่องผลการวิจัยใน
ช้ันเรียนจากการจดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรดวย
นวัตกรรมตนแบบ 

19-20 ส.ค.60 คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วิทยากรการประชุม
ปฏิบัติการ face to face 
สะเต็มศึกษา 

23 ส.ค. 60 โรงแรมกิจตรง 
วิลล รสีอรท 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วิทยากรอบรม active 
learning 

5-6 ก.ค. 60 โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 

11 ผศ.ดร.สรุะ วุฒิพรหม วิทยากรการประชุม
ปฏิบัติการ face to face 
สะเต็มศึกษา 

23 ส.ค. 60 โรงแรมกิจตรง
วิลล รสีอรท 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วิทยากรอบรม active 
learning 

5-6 ก.ค. 60 โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วิทยากรอบรมการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา 

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

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
มุกดาหาร 
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ท่ี ชื่อ – สกุล วิทยากร หัวขอในการบรรยาย ระยะเวลา สถานท่ี 
องคกร/หนวยงาน

ท่ีจัด 
 ผศ.ดร.สรุะ วุฒิพรหม วิทยากรอบรมการจัดการ

เรียนรู STEM Education 
9-10 พ.ค. 60 โรงเรียนสําโรง

ทาบวิทยาคม 
โรงเรียนสําโรงทาบ
วิทยาคม 

วิทยากรอบรมโครงงานสะ
เต็มศึกษา 

29-30 ก.ค.60 โรงเรียนลือคํา
หาญวารินชําราบ 

โรงเรียนลือคําหาญ
วารินชําราบ 

วิทยากรการประชุม
ปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 

4-5 ส.ค. 60 โรงแรมบานสวน
คุณตา 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วิทยากร stem education 
and active learning 

28 มี.ค. 60 โรงเรียนชุมชน
บานโนนเจรญิ 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

 
สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  
 โอลิมปกวิชาการ 
   คณะวิทยาศาสตร รวมมือกับ มูลนิธิ สอวน. ดําเนินโครงการโอลิมปกวิชาการ เพ่ือสงเสริมให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีโอกาสไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ตามความถนัดท้ังในดานทฤษฎีและทักษะ
ดานปฏิบัติ ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาท่ีซับซอนได และมีความพรอมท่ีจะเขารับการคัดเลือกไป
แขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ชวยพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ระดับโรงเรียนใหเทียบเทามาตรฐานสากล ซ่ึงการดําเนินงานแบงเปน 2 คาย ไดแก  
  โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 5-20 ตุลาคม 2559 (คายคณิตศาสตร
โอลิมปก คายเคมีโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายชีววิทยาโอลิมปก คายคอมพิวเตอรโอลิมปก 
คายดาราศาสตรโอลิมปก ม.ตน และคายดาราศาสตรโอลิมปก  ม.ปลาย) จํานวนผูเขารวมโครงการ 239 คน 
  โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 10-24 มีนาคม 2560 (คายคณิตศาสตร
โอลิมปก  คายเคมีโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายฟสิกสโอลิมปก คายชีววิทยาโอลิมปก คายคอมพิวเตอรโอลิมปก 
คายดาราศาสตรโอลิมปก ม.ตน และคายดาราศาสตรโอลิมปก  ม.ปลาย) จํานวนผูเขารวมโครงการ 184 คน 
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ท้ังนี้ มีนักเรียนท่ีเปนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับรางวัล ดังนี้ 
1. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเคมี ท่ีไดรับรางวัล 3 เหรียญเงิน 

และรางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 
13 ระหวางวันท่ี 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก 

1. นายปกรณ  รมไทรทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงินและรางวัล
คะแนนสูงสุดของศูนย สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. นายธีรเมธ  ทองสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงิน 
3. น.ส.ขนิษฐา  โพธิลา โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงิน 
 

        
 
 2. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาคอมพิวเตอร ท่ีไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 
13 ระหวางวันท่ี 12 – 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมกับ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก นายประชา  พรมทาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัล
เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     

        
 

 3. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาคณิตศาสตร ท่ีไดรับรางวัล 2 เหรียญ
ทองแดง ในการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี 10 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดแก  

    1. ด.ช.ถิรธวัช  ณรงคการดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ รางวัลเหรียญทองแดง 
    2. นายนนทปวิธ  บัวทอง โรงเรียนอํานาจเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง 
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4. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาชีววิทยา ไดรับรางวัล 2 เหรียญเงิน 
ในการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี  12 – 15 เมษายน  2560 ณ คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก  

    1. นายสิทธา  สุนทราวาณิชกูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญเงิน 
    2. นายวสุ  โพธิ์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ  รางวัลเหรียญเงิน 
 

     
 

5. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาดาราศาสตร ไดรับรางวัลเกียรติคุณ
ประกาศ ในการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี  24 – 29 เมษายน  2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแก ด.ช.ปุลวัชร ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

6. นักเรียนตัวแทนคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาฟสิกส ไดรับรางวัลเกียรติคุณ
ประกาศ ในการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี  8 – 12 มิถุนายน 2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก นายชาคร  เพชรไกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
   
โครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)  

โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง โครงงาน Smart 
bicycle for smart health ในงาน Bridge 2 Inventor Challenges 2017 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก ควบคุมทีมโดยคุณครูศตภิษัต ไกรษี นักเรียนหอง ม 4/12 นายรชฏ ไกรษี นางสาวญาณิศา พิมพหาญ 
และนางสาวอัญชนิกานต นันตะสุข 

 

      
 

นักเรียนท่ีไดรับรางวัลในการแขงขันโครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท และไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน
จังหวัดในโครงงานวิทยาศาสตรไปแขงขันระดับภาคในลําดับตอไป 

 

 



86 
 

                     
 
นางสาวชฎาวรรณ คําดาง และนางสาวญาณิศา บุตรมาศ นักเรียนโครงการ วมว.มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี -โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ชั้น ม.6/12 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การนําเสนอผลงาน
โครงงานคณิตศาสตร เรื่องการใชสไปลนกําลังสามสําหรับการประมาณคาในชวงของฟงกชันไซนและโคไซน 
(Using Cubic Spline for Interpolation of Sine and Cosine Functions) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
Asia Pacific Conference of Young Scientists 2017 ครั้งท่ี 6 ระหวาง วันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2560 ณ 
ประเทศเนปาล 

 

        
 

ความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะวิทยาศาสตรรวมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

และบุคลากร โดยความรวมมือในดานตางๆไดแก ดานการบริหารบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
สนับสนุนการฝกฝนดานการวิจัย ดานการสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และแหลงเรียนรู ดานความรวมมืออ่ืนๆ
ท่ีชวยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ในปการศึกษา 2559 มีอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 22 คน เปนท่ีปรึกษาวิชาการ โครงงานและการออกขอสอบ ในสาขาวิชาชีววิทยา ฟสิกส 
คอมพิวเตอร และคณิตศาสตร รวมท้ังใหความชวยเหลือในดานเครื่องมือวิเคราะห วิจัย และหองปฏิบัติการในการ
ทําโครงงานของนักเรียน 

   
 
 
 
 

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลนดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผูสูงอายุ” (รุนท่ี 1) ระหวางวันท่ี 25 – 26 มีนาคม 2560 ใหแกผูสูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
   เม่ือวันเสารท่ี 25 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลนดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสูงอายุ” (รุนท่ี 1)
ระหวางวันท่ี 25 – 26 มีนาคม 2560 ใหแกผูสูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน
ผูสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2560 โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ชอทิพย  กัณฑโชติ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
ประธานเปดและ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน
ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสูงอายุ” (รุนท่ี 1) กลาวรายงานและวัตถุประสงคในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมรายไดใหแกผูสูงอายุ และการกระจายสินคาในทองถ่ินสูตลาดโลก โดยผาน
ทางเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังทําใหผูสูงอายุไดติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ทําใหไมเหงา และมีสุขภาพจิต
ท่ีดีข้ึน ซ่ึงไดรับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน  นามม่ัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายในหัวขอ เรียนรูการบริการจัดสงสินคาและการบริการหลังการขาย  รอง
ศาสตราจารยชาญชัย  ศุภอรรถกร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายในหัวขอ เรียนรูการประยุกตใชแอพพลิเคชั่นไลนในการทําธุรกิจออนไลน 
เรียนรูการประยุกตใชเฟสบุคในการทําธุรกิจออนไลน เรียนรูการใชงานระบบจัดการรานคาโซเชียลครบวงจรดวย 
PAGE365 และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ บรรยายในหัวขอ เรียนรูแผนการตลาด
และการเปดรานคาออนไลน และดําเนินการเสวนาการทําธุรกิจออนไลน จากผูมีประสบการณตรง 3 ทาน 
ประกอบดวย นายภาคินัย  บุญไพโรจน นายธนเดช  เรียบรอย และ นางสาวสุรีรัตน  ภาดี มารวมแชร
ประสบการณและตอบขอซักถามของผูเขารับการอบรม ณ หอง SC412 และ SC443 ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 2 เมษายน 2560 และ รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ 
หอง SC412 และ SC443 ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
เด็ก เยาวชน และชุมชน  
  วิทยาศาสตรสัญจร 

  คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตรสัญจร” นําโดย อาจารยมาลี  ประจวบสุข ซ่ึงมี
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรท่ีหลากหลาย และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร เพ่ือเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคม เพ่ือใหนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนในดานทักษะความรูทางดาน
วิทยาศาสตรจากการไดเห็น ไดสัมผัส และฝกปฏิบัติจริง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 โรงเรียนหนองบัวฮี
วิทยาคม อําเภอพิบูลมังสาหาร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนวัดวารินทราราม อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 463 คน 

         

   
          

     
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2560 ซ่ึงไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.อริยาภรณ พงษรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนประธานในพิธีเปดงาน และ รศ.ดร.อุทิศ  อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูกลาว
รายงานการจัดงาน ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) การ
แขงขันทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันตอบปญหาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25,825 คน 

    

   
    
 

     

 



89 
 

   

 เปดบานวิทยาศาสตร  
 คณะวิทยาศาสตร ไดเชิญครูและนักเรียนชั้นม.6 เขารวมโครงการเปดบานนักวิทยาศาสตร ในวันท่ี 19 - 
21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิจัย พบกับกิจกรรม บรรยาย
วิทยาศาสตรไทยในยุค 4.0 และ การบรรยายรูปแบบการรับสมัครเขาศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โควตาผูมีความสามารถพิเศษ (Portfolio) และโควตาพ้ืนท่ี ประจําปการศึกษา 2561 การเรียนรู
วิทยาศาสตรใกลตัว เชน ผลิตภัณฑเคมีในชีวิตประจําวัน มหัศจรรยเคมี มหัศจรรยยางและพอลิเมอร จุลินทรีย
และผลิตภัณฑจากจุลินทรีย ชีววิทยาและสิ่งแวดลอม สนุกกับคณิตศาสตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
4.0 ฟสิกสกับปรากฏการณธรรมชาติมีนักเรียน อาจารยท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 412 คน  
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กลยุทธท่ี 5 : เผยแพร สรางความเขาใจเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาค 
ลุมน้ําโขง 

เปาประสงค : สนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
ทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

มาตรการ : 
 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการ             

บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี  

วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ตลอดจนรูเทาทันวัฒนธรรมของประเทศตางๆ 
 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวนท้ังสิ้น 8 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 
628,200 บาท (หกแสนสองหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) โดยไดรับสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน    
7 โครงการ งบประมาณ 595,000 บาท (หาแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) และงบประมาณเงินรายไดคณะ จํานวน   
1 โครงการ งบประมาณ 33,200 บาท (สามหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) ดังตารางท่ี 20   

ตารางท่ี 20 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ว/ด/ป สถานท่ี 
ผูเขารวม 

(คน) แผนดิน เงินรายได 

1 โครงการกวนขาวทิพย ผศ.ดร.ชริดา ปุกหตุ 55,000  วันท่ี 27-30 ตุลาคม 
2559 ท่ีวัดปามณี
รัตน ดําบลโคกสวาง 
อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

166 

2 การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพร
ข้ันมูลฐานท่ีนารูบนมือถือ 

ผศ.ชยาพร แกนสาร 100,000  วันท่ี 17 - 18 
สิงหาคม 2560 ณ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

109 

3 ความหลากหลายของเหด็ปาใน
พ้ืนท่ี อพ.สธ สวนสัตว
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหตุ 85,000  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 
เมษายน 2560 ครั้ง
ท่ี 2 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 20 
มิถุนายน 2560 ครั้ง
ท่ี 4 วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2560 

20 

4 การขยายพันธุและการปลูกรักษา
พันธุกลวยไมปา 

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ
มงคล 

120,000  เดือนตุลาคม 2559 
– เดือนกันยายน 
2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั 

27 

 



91 
 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ว/ด/ป สถานท่ี 
ผูเขารวม 

(คน) แผนดิน เงินรายได 
     อุบลราชธานี  
5 สํารวจความหลากหลายของ

แพลงกตอนสัตวในแหลงนํ้า
บริเวณบึงหนองกระทา 

ดร.สุทธนา ปลอด
สมบูรณ 

85,000  เดือนตุลาคม 2559 
– เดือนกันยายน 
2560 ณ บึงหนอง 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ตําบล 
เมืองศรีไค อําเภอ 
วารินชําราบ 

2 

6 ความหลากหลายของยสีตใน
พ้ืนท่ี อพ.สธ. สวนสัตว
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สนม รวมสุข 95,000  เดือนตุลาคม 2559 
– เดือนกันยายน 
2560 ณ สวนสตัว
อุบลราชธานี 

1 

7 บุญกฐิน ผศ.ดร.ชอทิพย กัณฑ
โชติ 

55,000  วันท่ี 22 – 23
ตุลาคม 2559 ณ วัด
เฉลิมพระเกียรติ ร.9  

118 

8 พิธีไหวครู ปการศึกษา 2560 นางสาวศันสนีย จักร
มีพักตร 

 33,200 วันท่ี 24 สิงหาคม 
2560 

710 

 
 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึ งคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี                           

มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และนานาชาต ิ
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดโครงการ “กฐินสามัคคี” เพ่ือเปนการสงเสริม                
สืบสานงานประเพณีบุญกฐิน ใหเกิดกิจกรรมท่ีควรฟนฟูและอนุรักษไวซ่ึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี          
อันดีงามใหคงอยูสืบไป ทอดถวาย ณ วัดปาเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ในระหวางวันท่ี 22-23 ตุลาคม 2559 
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 โครงการพิธีไหวครู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญูตอครู อาจารย 
เนื่องในวันไหวครูแหงชาติ รักษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กลยุทธท่ี 6 : สงเสริมการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลโดยใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค : มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลโดยใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
มาตรการ : 
 6.1 สงเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   
 6.1.1 กําหนดวิสัยทัศน/กลยุทธในการพัฒนาคณะและถายทอดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
 6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร และจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 6.1.3 การบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 6.1.4 จัดทํามาตรฐานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ 
 สนับสนุน  
 6.1.5 การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 6.1.6 มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู 
 6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
 6.2.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภายใน 
 ท่ีเก่ียวของ เชน ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชีUBUFMIS  ระบบบุคลากร และมีการ

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล 

 6.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการ 
 ถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะ 
 6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา 
 6.5 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือสวัสดิภาพท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร
 6.6 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะโลกรอน 
 6.6.1 ลดการใชพลังงานไฟฟา 
 6.6.2 สรางพ้ืนท่ีสีเขียว 
 6.6.3 สรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  
 
การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 คณะวิทยาศาสตร บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ตามองคประกอบหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักประสิทธิผล การบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตรดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  
แผนการปฏิบัติการประจําป ตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยาง
สมํ่าเสมอ 

2. หลักประสิทธิภาพ การดําเนินงานตางๆ ภายในคณะไดคํานึงถึงประสิทธิภาพใน                      
การปฏิบัติงานโดยมีระบบการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน ตามแผนและตัวบงชี้ตางๆ เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของคณะ และกํากับใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป ในแง
ความซํ้าซอนของโครงการ การใชงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3. หลักการตอบสนอง คณะคํานึงถึงการใหบริการในดานตางๆ ตามพันธกิจของคณะ โดยเปด 
โอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และนําไปดําเนินการปรับปรุง
การดําเนินงานของคณะ เชน การสํารวจความตองการของผูมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
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ภาคเอกชน เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ การใหผูใชบัณฑิตประเมิน
ความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค การใหนักศึกษาประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการสอน                 
การสรุปกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษา  เปนตน และนําขอเสนอแนะตางๆ มาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ
และพัฒนาสังคม ผานโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคมอยางตอเนื่อง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะไดรายงานตอคณะ 
กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และคณบดีเปนผูรับประเด็นปญหา ขอเสนอแนะใน                     
การปรับปรุงการดําเนินงานมาปฏิบัติ และประเด็นปญหาหรือขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึงภายในคณะ คณบดีจะมีสวนรวม
ในการพิจารณาหรือรวมรับผิดชอบกับผูใตบังคับบัญชาตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบดานการเงิน  

- คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน 
- คณะกรรมการตรวจสอบงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

เพ่ือบริหารจัดการทางดานการเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินตอ
มหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรงใส เปดโอกาสใหบุคลากรไดสามารถตรวจสอบและสอบถามการบริหารงานได  
โดยคณะจัดประชุมคณบดีพบบุคลกรเปนประจํา ปละประมาณ 2 ครั้งและกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการเงิน
และงบประมาณและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน และเผยแพรรายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะ ทาง Website 

6. หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการ 
ดําเนินงานของคณะ ท้ังการเปนคณะกรรมการ ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในดานการบริหารงาน                      
มีการทํางานในลักษณะการแตงตั้งคณะทํางาน เชน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทําใหบุคลากรไดเรียนรูงานและมีความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะ  

7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายอํานาจและความ 
รับผิดชอบในการตัดสินใจในการดําเนินงานใหแกบุคลากร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานโดย
มอบหมายอํานาจหนาท่ีตามความเหมาะสม 

8. หลักนิติธรรม ผูบริหารใชอํานาจตามกฎระเบียบขอบังคับ และกํากับการดําเนินงานตาม 
กฎระเบียบเชน การเบิกจายตามระเบียบการเงินและงบประมาณ  

9. หลักความเสมอภาค ผูบริหาร บริหารงานดวยความเสมอภาคตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ไมเลือกปฏิบัติ เชน การจัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาตนเองตามประกาศของคณะ การจัดสรร
งบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือ ตามประกาศของคณะ  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการมุงเนนฉันทามติ โดยท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ และระดับภาควิชาในวาระตางๆ ไดลงมติวาระเพ่ือพิจารณา  
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การจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  
 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เพ่ือสรางองคกร
แหงการเรียนรู และเปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการผลิตบัณฑิต         
ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ ไดแก  
  1. ดานการผลิตบัณฑิต เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหัวขอท่ีตนเองตองการ ซ่ึงอาจเปนหัวขอท่ีตองการเรียนรู หรือตองการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีการ
สรุปรวบรวมประเด็นท่ีใชไดผลดีมาเปนแนวทางปฏิบัติและจัดเก็บอยางเปนระบบ  
 ครั้ง ท่ี 1 การปฏิรูปการสอนดวยการใชเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม,          
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา,ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิเสลาและดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2560 ณ หอง 
Sc.138 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
 ครั้ ง ท่ี  2 การจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป โดย ผศ.รสสุคนธ  เหลาไพบูลย วันพุธท่ี              
6 กรกฎาคม 2560 ณ หอง Sc.113 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
 ครั้งท่ี 3 การสอนโดยการใชสื่อการสอน Google Application โดย ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคํา
ภา วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 ณ หอง Sc. 312 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
 2. ดานการวิจัย ในการวิจัยท่ีผานมานักวิจัยสวนใหญสนใจทําวิจัยดานสรางองคความรู และ
การวิจัยดานถายทอดเทคโนโลยี แตยังมีการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของคนในคณะ ซ่ึงเปนงานวิจัย
ไดโจทยปญหาจากความตองการของชุมชนทองถ่ิน มีการแกปญหาโดยกระบวนการของนักวิจัยท่ีรวมกับชุมชน
ทองถ่ิน เรียกวางานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน 
 ครั้งท่ี 1 การจดัทําแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 แผนบูรณาการการวจิัยและนวัตกรรม โดย นางสาวปญจีรา ศุภดล นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันศุกรท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอง Sc.113 ชั้น 1 อาคาร
วิจัย คณะวิทยาศาสตร  
 3. ดานการบริหารจัดการ เพ่ือแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีมาประยุกตใช
ในองคกร และพัฒนาระบบขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความรูและปญญา มีการถายทอดและเผยแพรใน
ลักษณะตางๆ ดําเนินการท้ังหมด ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 การแปลงไฟลเพ่ือการจัดเอกสารแนบภาระงานดวย Mobile Application                 
โดย ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา วันศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ หอง meeting ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
 ครั้งท่ี 2 ระเบียบพัสดุ ครุภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง แนวปฏิบัติดานการเงิน โดย งาน
การเงินและพัสดุ วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอง Sc.112 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
 ครั้งท่ี 3 แนวทางการของบประมาณบริการวิชาการและทําบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย 
นายสุภวัฒน  โสวรรณี ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 ณ หอง Sc.112 ชั้น 1 
อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 - ระบบลงทะเบียน REG 
 - ระบบบัญชี UBUFMIS 

  - ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บุคลากร) 
ระบบสารสนเทศภายในคณะ 

- ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
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- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
- ระบบฐานขอมูลหองสมุด 
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (E-Manage) ซ่ึงประกอบดวยระบบสารสนเทศตางๆ  
ดังตอไปนี้ 

- ระบบการลาออนไลน 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
- ระบบบริหารจัดการโครงการ 
- ระบบแฟมสะสมงาน 
- ระบบเอกสารอางอิง 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูลใหสามารถใชรวมกันท้ังคณะ 

ตารางท่ี 21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 

ระดับ หลักสูตร คะแนน ผลการประเมิน 

ปริญญาตร ี เคมี 3.45 ด ี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 3.39 ด ี
จุลชีววิทยา 3.17 ด ี
ชีววิทยา 3.18 ด ี
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 3.18 ด ี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.35 ด ี
ฟสิกส 2.80 ปานกลาง 
วิทยาการคอมพิวเตอร 2.46 ปานกลาง 
คณิตศาสตร 2.82 ปานกลาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.98 ปานกลาง 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 2.91 ปานกลาง 

ปริญญาโท เคมี 3.60 ด ี
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.15 ด ี

เทคโนโลยีชีวภาพ 2.76 ปานกลาง 
ฟสิกส 3.26 ด ี
วิทยาศาสตรศึกษา 3.45 ด ี

ปริญญาเอก เคมี 3.47 ด ี
ฟสิกส 3.29 ด ี

วิทยาศาสตรศึกษา 2.45 ปานกลาง 
เฉล่ียภาพรวมของหลักสูตร 3.13 ปานกลาง 

 
 

 



97 
 

ตารางท่ี 22 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2559 
 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบงช้ี I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.57 4.00 3.13 4.14 ด ี

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

5. การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ 

13 4.68 4.43 4.07 4.45 ดี 

 
ขอเสนอแนะภาพรวมของการประเมินป 2559 

 
บทสรุปผูบริหาร 

รายงานผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยูบนขอมูลท่ีคณะไดจัดเตรียม 
รวมท้ังเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ีดําเนินการ และการสัมภาษณผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย นิสิต นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร ในภาพรวม ไดผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 
“ดี” (4.45) หากวิเคราะหแยกรายองคประกอบพบวา ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ อยูระดับ “ดี
มาก” ดานการผลิตบัณฑิต ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับ “ดี” 

หากพิจารณาดานมิติของระบบประกันคุณภาพ พบวา ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีมาก (4.68) ดาน
กระบวนการ และผลลัพธ อยูในระดับ “ดี” โดยมีคาคะแนน (4.43) และ (4.07) ตามลําดับ 
 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีความตั้งใจในการพัฒนาคณะ 
2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีศักยภาพสูง สามารถชวยขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุพันธกิจ 

วิสัยทัศนของคณะไดเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะรายองคประกอบ 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
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องคประกอบท่ี 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- อาจารยมีศักยภาพสูง มีสัดสวนคุณวุฒิปริญญา
เอกสูง 

- การจัดการใหนักศึกษาสามารถไปดําเนินกิจกรรม
สหกิจศึกษาท่ีตางประเทศ ทําใหนักศึกษาไดท้ัง
วิชาการและประสบการณการใชชีวิตใน
ตางประเทศ พรอมกับเพ่ิมพูนความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ 

-  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
- การใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

ยังไมชัดเจน 
 
- การนําผลการประเมินการใหบริการนักศึกษามา

ปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 

- กิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับการนําความรูท่ี
เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกายัง
มีนอย  

 

- คณะควรเพ่ิมการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษาผานชองทางตางๆ เชน 
facebook การประชุมชั้นป การประชุมภาควิชา 

- คณะควรนําผลการประเมินการใหบริการ
นักศึกษา และวิเคราะหรายประเด็น (การให
ขอมูล การจัดหางาน การใหคําปรึกษา และการ
เตรียมความพรอมในการทํางาน) เพ่ือหาแนว
ทางการปรบัปรุงอยางเปนระบบ เพ่ือใหเปนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 
- คณะควรมีการสํารวจความตองการของศิษยเกา
เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนและจําเปนตอ
ศิษยเกา และจัดกิจกรรมดังกลาวใหกับศิษยเกา  

 
องคประกอบท่ี 2: การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณาจารยมีผลงานวิจัยและตีพิมพท่ีมีคุณภาพ

จํานวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ 
- คณะมีการสนับสนุนการจัดการวิจัยท้ังดาน

เงินทุนวิจัยและการสรางเครือขาย เพ่ือ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา และผลิตนักศึกษา 
 

- คณะควรสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติท่ีมี impact 
factor สูงใหมากยิ่งข้ึนและตอเนื่อง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
- การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัย 
 

- คณะควรใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยในการกําหนดหรือกํากับทิศทางงานวิจัย
ตามยุทธศาสตรของคณะ 
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องคประกอบท่ี 3: การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 
และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

 

- คณะควรพิจารณาแผนการใชประโยชนจากบริการ
วิชาการเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน
หรือสังคมมากยิ่งข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
- การนําผลประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ

แผนและโครงการบริการวิชาการมา
พัฒนาการใหบริการสังคม 

- คณะควรจัดทําแผนการบริการวิชาการใหแลวเสร็จใน
ไตรมาสท่ี 3 (ประมาณชวงเดือน มิ.ย.) และนําผล
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการใหบริการ
สังคม 

 
องคประกอบท่ี 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
- การนําผลการประเมินความสําเร็จของ

แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมา
ปรับปรุง (แผนและโครงการ) ไมชัดเจน  

- คณะควรนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนและ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาวิเคราะหและหา
แนวทางการปรับปรุงอยางเปนระบบเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีสูงข้ึนตามวิสัยทัศนของคณะ 

 
องคประกอบท่ี 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- -  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
- การวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก

ยังไมรอบดาน 
 
 
- แผนพัฒนาบุคลากรยังไมเปนไปตาม

เปาหมาย 
 
 
 
- การสื่อสารยังไมสามารถเขาถึงบุคลากรใน

คณะอยางท่ัวถึง 
 

- คณะควรวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหาในปจจุบัน เชน 
จํานวนและคุณภาพของนักเรียนท่ีเขามาเรียน งบประมาณ 
และการแสวงหารายไดบนความพรอมและจุดแข็งของคณะ 

- คณะควรใช individual development plan เปนกลไก
ในการกํากับและติดตามการพัฒนารายบุคคลใหเปนระบบ 
เชน กําหนด personal KPI และใชเปนตัวชี้วัดของการ
พัฒนางานรายบุคคล ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

- คณะควรใช/เพ่ิมชองการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงบุคลากร
ในคณะอยางท่ัวถึงเพ่ือใหรับทราบความเปนไปและเกิด
ความเขาใจในการบริหารงานของคณะ 

- คณะควรใชวงจร PDCA ในการจัดการกับเปาหมายท่ียังไม
บรรลุผลอยางจริงจัง 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
- การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการทํางาน 
 
- การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

- คณะควรพิจารณาประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารระดับ
คณะและภาควิชา สูระดับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนคณะใหบรรลุพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

- คณะควรเพ่ิมการวิเคราะหการไดงานทํา/คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีสอดคลองกับ ELO (Expected learning 
outcome) ของแตละหลักสูตร เพ่ือเปนขอมูลปอนกลับใน
การพัฒนาหลักสูตรและคณะใหตรงกับความตองการของ
สังคม 

- คณะควรพิจารณาถายโอน tacit knowledge งานอาจารย
ท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณดานวิชาการ 
ดานบริหาร ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ 

- คณะควรประยุกตใชผลงานวิจัยของอาจารยเพ่ือสรางองค
ความรูใหมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

- คณะควรสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมท้ังการวิจัยพหุวิทยากร 
(Multidisciplinary research) หรือบูรณาการขามสาขา 
เพ่ิมมากข้ึน 

- คณะควรนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค
สวนมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตร 

- คณะควรจัดระบบการบริหารหลักสูตร เพ่ือกํากับดูให
เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  

 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ควรพิจารณาหลักฐานประกอบการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับเนื้อหาใน SAR ใหมากข้ึน 
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กลยุทธท่ี 7 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ สรางเสริมสมรรถนะ สวัสดิการและ 
สวัสดิภาพของบุคลากรเพ่ือการทํางานอยางมีความสุข และจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงาน 

   อยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค : บุคลากรมีสมรรถนะทํางานไดอยางสัมฤทธิ์ผลเต็มศักยภาพและมีความสุข 
มาตรการ : 
 7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม  
  7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
 7.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันตอการ 
 เปลี่ยนแปลง  
   7.4 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข  
   7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ 
 ประสบการณ  
   7.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  

7.7 สงเสรมิจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
 

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน  

 บุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ 2560 มีบุคลากรท่ีไดรับตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน จํานวน 2 คน ดังนั้นในปงบประมาณ 2557-2560 จึงมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ ท้ังสิ้น 19 คน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23 บุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการระหวางปงบประมาณ 2557-2560 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ความกาวหนา แตงตั้งเม่ือ 

1 นายพงศศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ ศาสตราจารย 9  เมษายน  2557 
2 นางสาวชยาพร  แกนสาร ผูชวยศาสตราจารย 11  มิถุนายน  2557 
3 นางสาวกานตตะรัตน  วุฒิเสลา ผูชวยศาสตราจารย 18  มิถุนายน  2557 
4 นางสาวสุภาพร  พรไตร ผูชวยศาสตราจารย 2  กรกฎาคม  2557 
5 นางสนม  รวมสุข ผูชวยศาสตราจารย 18  สิงหาคม  2557 
6 นายวรศักดิ์  สุขบท ผูชวยศาสตราจารย 29  กันยายน  2557 
7 นายเชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย ผูชวยศาสตราจารย 29  กันยายน  2557 
8 นางสาวสุทธินาถ  หนูทองแกว ผูชวยศาสตราจารย 29  กันยายน  2557 
9 นายทินกร  แกวอินทร ผูชวยศาสตราจารย 15  ธันวาคม  2557 
10 นางสาววงกต  ศรีอุไร ผูชวยศาสตราจารย 15  มกราคม  2558 
11 นางสาวคณิศา  โชติจันทึก  ผูชวยศาสตราจารย 12 มีนาคม 2558 
12 นายวิโรจน  เกษรบัว ผูชวยศาสตราจารย 16 มิถุนายน 2558 
13 นางสาวพรพรรณ  พ่ึงโพธิ์ รองศาสตราจารย 9 กันยายน 2558 
14 นายชาญชัย  ศุภอรรถกร รองศาสตราจารย 16 พฤศจิกายน 2558 
15 นายบรรทม  สุระพร ผูชวยศาสตราจารย 28 มกราคม 2559 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ความกาวหนา แตงตั้งเม่ือ 
16 นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร ผูชวยศาสตราจารย 13 มิถุนายน 2559 
17 นายปุริม  จารุจํารัส ผูชวยศาสตราจารย 15 มิถุนายน 2559 
18 นางสาวสมจินตนา ทวีพานิชย ผูชวยศาสตราจารย 10 กุมภาพันธ 2560 
19 นายสราวุธ ประเสริฐศรี ผูชวยศาสตราจารย 24 กุมภาพันธ 2560 

 
 

 
 

ภาพท่ี  5  การเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2557-2560 

 
บุคลากรท่ีไดรับรางวัล 

 
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  ไดรับรางวัลนักวิจัยผลงานดีเดน ในเวทีการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย

อาวุโส สกว.ครั้งท่ี 16 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี                               
ระหวางวันท่ี 11-13 มกราคม 2560 

--------------------------------------------------------------------- 
 สกว.จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 14 นักวิจัยท่ีมีผลงานโดดเดน จาก 8 สถาบัน อาจารย        
ม.อุบลฯ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  ควารางวัลนักวิจัยผลงานดีเดน ในเวทีการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.ครั้งท่ี 16 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน สนองนโยบายรัฐ
มุงหวังขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยดวยการวิจัย สรางเครือขายเพ่ือรวมกันพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 โดยมี
นักวิจัยจากท่ัวประเทศเขารวมกวา 1,000 คน ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
ระหวางวันท่ี 11-13 มกราคม 2560 ท่ีผานมา 
            สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จัดการประชุม นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งท่ี 16  เพ่ือใหผูรับทุนจาก สกว. ไดมีโอกาสนําเสนอ
ความกาวหนาของงานวิจัย พรอมมอบรางวัลใหกับนักวิจัยท่ีมีผลงานโดดเดน เปนการเชิดชูเกียรติแกวุฒิเมธีวิจัย 
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สกว. สําหรับนักวิจัยนักวิจัยรุนกลางและนักวิจัยรุนใหม จํานวน 14 คน จาก 8 สถาบันท่ัวประเทศ โดยมี พล
อากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน พรอมปาฐกถา “ความคาดหวังของการ
สรางชาติโดยการวิจัย” พรอมแนะศึกษาบทเรียนจากสถานการณโลกและประเทศ ใชการวิจัยสรางปญญาและ
นวัตกรรมในเชิงสรางสรรค สรางเครือขาย และนําผลงานท่ีมีประโยชนของนักวิจัยมาตอยอดใหเกิดประโยชนใน
เชิงพาณิชย เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือรวมกันพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ในงานจัดใหมีการบรรยาย จากราช
บัณฑิต เมธีวิจัยอาวุโส นักวิทยาศาสตรดีเดน การเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมตลาดนัดความคิด การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เปนตน 
             ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีไดมอบโลรางวัลเชิดชู 14 นักวิจัย แบงเปน รางวัล 
2017TRF-OHEC-Clarivate Analytics Researcher Excellence Award จํานวน 3 คน  รางวัล 2017 TRF-
OHEC- Scopus Researcher Awards กลุมนักวิจัยรุนกลาง จํานวน 5 คน และกลุมนักวิจัยรุนใหม จํานวน 6 คน 
ท้ังนี้ กลุมนักวิจัยรุนกลาง ซ่ึงมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ อาจารยประจําภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับรางวัลผลงานดีเดน รางวัล 2017TRF-OHEC- Scopus 
Researcher Awards in Physical Science ในครั้งนี้ดวย 
          รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจาของ
งานวิจัย “การออกแบบโครงสรางโมเลกุลสียอมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโซลารเซลลสียอม: พลังงานสีเขียวสําหรับ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน” กลาวถึงผลงานวา เปนการพัฒนาตนแบบภาคสนามของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง 
ซ่ึงไดจากการออกแบบจําลองโมเลกุลสามมิติ และการคํานวณโครงสรางดวยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอรข้ันสูง 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการคัดกรองและคัดเลือกโครงสรางสียอมไวแสงท่ีมีศักยภาพสูงกอนนําไปสังเคราะหจริงใน
หองปฏิบัติการ ทําใหกระบวนการวิจัยมีทิศทางและความกาวหนาท่ีถูกตอง สามารถลดคาใชจายดานสารเคมี    
ลดความยุงยากในกระบวนการวางแผนการสังเคราะห และมีความรวดเร็วประหยัดเวลาลองถูกลองผิด 
นอกจากนั้นการคํานวณเคมียังสามารถใหขอมูลท่ีสามารถอธิบายผลท่ีไดจากการทดลองในระดับอิเล็กตรอน และ
โมเลกุล ทําใหนักวิจัยสามารถเขาใจองคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของเซลล DSC ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปน
ประโยชนอยางมากในการพัฒนาเซลล DSC ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในอนาคต 
         นอกจากผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติและการอางอิงจากนักวิจัยท่ัวโลก งานวิจัยยังมีแนวโนมท่ีจะนําไป
ขยายการผลิตในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือตอยอดสูเชิงพาณิชยในอนาคต ทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตอุปกรณเซลลแสงอาทิตยท่ีมีราคาถูก เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทาหรือดีกวาชนิด
รอยตอพีเอ็นของสารก่ึงตัวนําผลึกเดี่ยวซิลิกอน สามารถผลิตพลังงานทดแทนไดเองและลดการพ่ึงพาพลังงานจาก
ตางประเทศไดในท่ีสุด รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ กลาว 
            นับวาเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีมีผลงาน
โดดเดนเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนท่ียอมรับท้ังระดับชาติ และนานชาติ สามารถนํางานวิจัย จากหิ้งสูหาง รวมสราง
ประเทศไทย 4.0 จนนํามาสูการไดมาซ่ึงรางวัลแหงความภาคภูมิใจ “รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ” รางวัล 2017 
TRF-OHEC- Scopus Researcher Awards in Physical Science 
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พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 นายสายชล  พิมพมงคล 
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบ

รัฐบาล เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
-----------------------------------------------------------------   

 ชูเกียรติฯ “ขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2559” ในวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2559 โดยมี พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวใหโอวาท และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 จํานวน 615 ราย 
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีผานมา  
           สําหรับวันขาราชการพลเรือน ตรงกับวันท่ี 1 เมษายน ของทุกป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนไดเขาใจ   
ถึงบทบาทและหนาท่ีของขาราชการในการเปน ผูใหบริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพ่ือประโยชนตอสวนรวม   
และเพ่ือใหขาราชการไดตระหนักถึงเกียรติ หนาท่ี สามัคคี ซ่ือสัตย ซ่ึงเปนคุณสมบัติของขาราชการ อันจะเปน
ภาพลักษณ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอขาราชการใหเปนในทางท่ีดีข้ึน รวมถึงเพ่ือยกยองสงเสริมขาราชการท่ีมี
ความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเดน รวมถึงการเผยแพรเกียรติคุณขาราชการดีเดนใหปรากฏ อันจะชวยสราง
ขวัญและกําลังใจใหขาราชการกระทําความดีตลอดไป  ในสวนของ “ขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2559” 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือน ในสังกัดเขารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 
ซ่ึงมีจํานวน 2 ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ ตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเกษตรศาสตร  และ นายสายชล  พิมพมงคล ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ อาจารย สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
ซ่ึงนอกจากมีภาระหนาท่ีดานการสอนแลวยังมีผลงาน วิจัย งานบริการวิชาการ และงานดานการบริหารท่ีคณะ มา
อยางตอเนื่อง อาทิ ผลงานพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑแอคทีฟอาหารประเภทควบคุมการปลอยไอ
ระเหยท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด  
โครงการการพัฒนากลุมเกษตรกรปลูกผักและผลไมเพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตสินคาเกษตรของราชอาณาจักร
กัมพูชา (TICA-UBU) พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผักและผลไมสดของเกษตรกรรายยอยชาวกัมพูชาเพ่ือสงขายยัง
ซุปเปอรมารเกตในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ปจจุบันผลิตภัณฑไดรับการจําหนายและตอบรับจาก
ผูบริโภคอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังเคยดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี ฝายประกันคุณภาพการศึกษาระหวางป 
2553-2557ไดดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาท้ังการประเมินระดับ สกอ. และ สมศ. อีกดวย 
          นายสายชล  พิมพมงคล นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัด ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร              
เปนผูมีผลงานดีเดนหลากหลาย ท้ังดานงานสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อาทิ ผลงานปรับปรุงและ
พัฒนาสรางสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส ในราคาท่ีถูกกวาทองตลาด และทําโครงการอบรม ครูในการสรางสื่อ
การเรียนการสอน - นําขยะอิเล็กทรอนิกส มาสรางเปนสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส โดยการนําเอาฮารดดิสก
เกาท่ีเสียแลวเอากลไก ดานในมาทําเปนชุดทดลองเรื่องคลื่นนิ่งในเสนเชือก แลวทําโครงการอบรมครูและอบรม
อาจารยจากประเทศลาว เปนตน 
         นับวาเปนเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปน ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2559 ในครั้งนี้ ถือวาเปน
แบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติราชการทํางานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการครองตน  การครองคน การ
ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สมกับการไดมาแหงรางวัล “ขาราชการพล
เรือนดีเดน ป 2559”  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ  และนายสายชล  พิมพมงคล  “คนดี ศรี ม.อุบลฯ” 
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นายสายชล  พิมพมงคล  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เปนผูท่ีมีผลงาน
ดีเดนหลากหลาย ท้ังดานงานสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อาทิ ผลงานปรับปรุงและพัฒนาสรางสื่อการ
เรียนการสอนทางฟสิกส และโครงการอบรมครูในการสรางสื่อการเรียนการสอน-นําขยะอิเล็กทรอนิกสมาสราง
เปนสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส โดยการนําเอาฮารดดิสกเกาท่ีเสียแลวเอากลไกดานในมาทําเปนชุดทดลองเรื่อ
นคลื่นนิ่งในเสนเชือกโครงการอบรมครูและอบรมอาจารยจากประเทศลาว ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2559” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล เม่ือวันท่ี 31 
มีนาคม 2560 
 
       
  
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 สารสนเทศ 
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ดานการผลิตบัณฑิต 
1. นักศึกษารับเขาป 2560 
 ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 514 คน     
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน ระดับปริญญาโท 31 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน 
 จํานวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จํานวน 1,078 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 467 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 31 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 16 คน ดังตารางท่ี 24  

ตารางท่ี 24 จํานวนนักศึกษารับเขาปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 

ป 2559  ป 2560  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จุลชีววิทยา 72 - - 72 55 - - 55 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 41 - - 41 35 - - 35 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 61 - - 61 62 - - 62 
ชีววิทยา 50 - - 50 47 - - 47 
วิทยาศาสตรชีวภาพ - - - - - 3 - 3 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 
เคม ี 100 4 1 105 76 11 10 97 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 9 - - 9 27 - - 27 
ฟสิกส 34 7 4 45 20 8 2 30 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 6 - - 6 14 - - 14 
วิทยาการคอมพิวเตอร 47 - - 47 41 - - 41 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 6 - 58 24 9 - 33 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเน่ือง) 17 - - 17 30 - - 30 
คณิตศาสตร 46 - - 46 36 - - 36 
คณิตศาสตรศึกษา - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรศึกษา - 1 6 7 - - 4 4 

รวม 518 18 11 547 467 31 16 514 

 
ภาพท่ี 6 การเปรียบเทียบจาํนวนนักศึกษาท่ีรับเขาในป 2559 เปรียบเทียบกับป 2560 

547 514 

ปงบประมาณ 2559 

ปงบประมาณ 2560 
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2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2559  
 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาทุกระดับการศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,002 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,815 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 149 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 38 คน ดังตารางท่ี 25 

ตารางท่ี 25 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2559 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จุลชีววิทยา 238 - - 238 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 140 - - 140 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 227 - - 227 
ชีววิทยา 175 - - 175 
วิทยาศาสตรชีวภาพ - 3 - 3 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 140 - - 140 
เคม ี 279 18 17 314 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 79 - - 79 
ฟสิกส 107 20 10 137 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 27 - - 27 
วิทยาการคอมพิวเตอร 159 - - 159 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 200 22 - 222 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเน่ือง) 47 - - 47 
คณิตศาสตร 137 - - 137 
คณิตศาสตรศึกษา - 21 - 21 
วิทยาศาสตรศึกษา - 65 11 76 

รวม 1,815 149 38 2,002 

 

 
ภาพท่ี 7 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2559 แยกตามระดับการศึกษา  

1815 

149 

38 

ปริญาญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
 ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 448 คน                       
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 382 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 61 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน                
5 คน 
ตารางท่ี 26 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 

สาขาวิชา 
ป 2558  ป 2559  

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จุลชีววิทยา 48 - - 48 57 - - 57 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 28 - - 28 25 - - 25 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - - - - 1 - - 1 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 - - 50 53 - - 53 
วิทยาศาสตรชีวภาพ - 2 - 2 - - - - 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม - 3 - 3 - - - - 
เคม ี 35 5 3 43 64 13 2 79 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 17 - - 17 20 - - 20 
ฟสิกส 21 8 1 30 34 2 3 39 
วิทยาการคอมพิวเตอร 22 - - 22 26 - - 26 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 3 - 59 56 9 - 65 
คณิตศาสตร - - - - 16 - - 16 
คณิตศาสตรศึกษา - 15 - 15 - 4 - 4 
วิทยาศาสตรศึกษา - 34 - 34 - 33 - 33 
ชีววิทยา - - - - 30 - - 30 

รวม 277 70 4 351 382 61 5 448 

 
 

ภาพท่ี 8 การเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 เปรียบเทียบกับ ป 2559 
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4. ภาวะการมีงานทํา  
 ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 351 คน               
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 277 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 70 คน และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 4 คน จากการสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป  
 
ตารางท่ี 27 ภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2558 

สาขาวิชา 
ผูสําเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตท่ีได 
งานทํา* 

บัณฑิตท่ียังไมได
งานทํา 

บัณฑิตท่ี
ศึกษาตอ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

จุลชีววิทยา 48 43 89.58 23 33.49 12 37.91 8 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 25 25 100.00 18 72.00 6 24.00 1 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 49 49 100.00 44 89.80 4 8.16 1 
เคม ี 35 34 97.14 20 58.82 3 8.82 11 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การยาง 

17 16 94.12 15 93.75 - - 1 

ฟสิกส 21 20 95.24 5 25.00 9 45.00 6 
วิทยาการคอมพิวเตอร 22 21 95.45 14 66.67 5 23.81 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 54 96.43 36 66.67 17 31.48 1 

รวม 273 262 96.00 175 63.28 56 22.40 31 

หมายเหตุ : นักศึกษาจํานวน 4 คนหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไมไดถูกสํารวจ   
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ดานงบประมาณ  
ในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  

จํานวนท้ังสิ้น 170,030,711.96 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบลานสามหม่ืนเจ็ดรอยสิบเอ็ดบาทเกาสิบหกสตางค) จําแนก
เปนงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 111,283,375.30 บาท (หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนสามพันสาม
รอยเจ็ดสิบหาบาทสามสิบสตางค) งบประมาณเงินรายไดจํานวน 55,756,036.66 บาท (หาสิบหาลานเจ็ดแสนหา
หม่ืนหกพันสามสิบหกบาทหกสิบหกสตางค) และงบประมาณเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต                    
คณะวิทยาศาสตร 2,991,300 บาท (สองลานเกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) 

ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรปงบประมาณ 2559 กับป 2560 
ประเภทงบประมาณ/หมวด

รายจาย 
งบประมาณป 2559 งบประมาณป 2560 

รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 
งบประมาณแผนดิน 114,656,721.24 106,369,069.88 111,283,375.30 108,012,412.30 
งบบุคลากร     
- เงินเดือนขาราชการ 51,647,662.02 51,647,662.02 51,010,305.16 51,010,305.16 
- เงินเดือนพนักงาน 
มหาวิทยาลยั 

27,097,672.68 27,097,672.68 31,519,029.14 31,519,029.14 

- คาจางประจํา 2,187,480 2,187,480 2,271,240 2,271,240 
- คาจางชั่วคราว 289,300 289,300 313,248 313,248 
งบดําเนินการ     
- คาตอบแทนใชสอยและวสัด ุ 8,971,500 8,971,500 8,680,900 8,680,900 
เงินอุดหนุนทั่วไป     
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการวิจัย 2,837,000 2,837,000 3,721,100 3,721,100 
- เงินอุดหนุนทั่วไป (สนบัสนุน
จากหนวยงานภายนอก : วจิัย) 

1,123,900.18 1,123,900.18 300,000 300,000 

- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน 

2,836,800 2,836,800 2,860,090 2,860,090 

- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

918,000 918,000 695,000 695,000 

- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการทุน 
สควค. 

9,671,506.36 1,383,855 1,886,363 504,000 

- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
พัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร (ทนุเรียนดฯี) 

5,841,900 5,841,900 7,426,100 5,537,500 

โครงการเครือขาย 
เชิงกลยุทธ 

50,000 50,000 - - 

งบประมาณเบิกแทนกัน 1,184,000 1,184,000 - - 
งบบูรณาการ 
 
 

- - 600,000 600,000 
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ประเภทงบประมาณ/หมวด
รายจาย 

งบประมาณป 2559 งบประมาณป 2560 
รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 

งบประมาณรายได     
- เงินรายไดคณะฯ 5,333,357.62 19,087,253.62 19,822,948.70 20,111,180.73 
- รายไดจากการออกใบเสร็จใน
ระบบ UBUFMIS 

30,251,087.78 29,062,659.50 26,220,223.42 23,069,745.50 

- รายไดจากหนวยบริการ
วิชาการภายในคณะฯ 

2,941,799.45 1,673,389.61 3,570,636.54 2,881,261.92 

- งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรจาก
หนวยงานอ่ืนๆ (ดานบริการ
วิชาการ) 

6,505,705.75 4,754,265.50 6,142,228 4,163,966.21 

เงินกองทุนสงเสริมฯ 7,068,410.00 14,340,738.32 2,991,300 10,965,758.31 
รวม 166,757,081.84 175,287,376.43 170,030,711.96 169,204,324.97 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 9 งบประมาณท่ีไดรับจดัสรรในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 
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ภาพท่ี 10 งบประมาณท่ีเบิกจายในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 
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ดานบุคลากร 
1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 

  สายวิชาการ 
  ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 138 คน  จําแนกเปนขาราชการ
จํานวน 64 คน   และพนักงานมหาวิทยาลัย 74 คน ดังตารางท่ี 29 และภาพท่ี 11 
 
ตารางท่ี 29 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2560 

ภาควิชา/ 
หนวยงาน 

ป 2559 ป 2560 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

(รอยละ) 
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

 
รวม 

ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

 
รวม 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

16 19 - 35 18 19 - 37 2.86 

ภาควิชาเคม ี 14 16 - 30 15 16 - 31 3.33 
ภาควิชาฟสิกส 14 12 1 27 15 12 - 27 - 
ภาควิชา
คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

15 27 - 42 16 27 - 43 2.38 

รวม 59 74 1 134 64 74 - 138 2.99 
รอยละ  44.03 55.22 0.75 100 46.38 53.62 - 100  

 

 
ภาพท่ี 11 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทของบุคลากร ปงบประมาณ 2560 
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ภาพท่ี 12 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการ ในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 

 
  สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ท้ังสิ้น 73 คน จําแนกเปน
ขาราชการ จํานวน 23  คน  ลูกจางประจํา จํานวน 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 34 คน และ ลูกจางชั่วคราว 
จํานวน 7 คน ดังตารางท่ี 30 ภาพท่ี 13 และการเปรียบเทียบระหวางป 2559 กับป 2560 ดังภาพท่ี 14 
ตารางท่ี 30 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2560 

ภาควิชา/หนวยงาน 

ป 2559 ป 2560 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

(รอยละ) 

ขา
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

พ
นัก

งา
น

มห
าว

ิทย
าลั

ย 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

รว
ม 

ขา
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

พ
นัก

งา
น

มห
าว

ิทย
าลั

ย 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

รว
ม 

ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

4 1 5 3 13 4 1 5 2 12 7.70 

ภาควิชาเคมี 4 1 4 3 12 4 1 5 3 13 8.33 

ภาควิชาฟสิกส 4 2 1 1 8 4 2 1 0 7 12.50 

ภาควิชาคณิตศาสตร 
สถิติและคอมพิวเตอร 

1 2 3 1 7 1 2 3 1 7 - 

สํานักงานเลขานุการ 10 3 21 1 35 10 3 20 1 34 2.86 
รวม 23 9 34 9 75 23 9 34 7 73 2.67 

รอยละ  30.67 12.00 45.33 12.00 100 31.51 12.33 46.58 9.59 100 - 
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ภาพท่ี 13 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทของพนักงาน ประจาํป 2560 

 

 
 

 
ภาพท่ี 14 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ 

   ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 138 คน  จําแนกตาม                      
ระดับการศึกษาเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน  ปริญญาโท จํานวน 36 คน และปริญญาเอก จํานวน 101 คน 
ดังตารางท่ี 31 และภาพท่ี 15 และการเปรียบเทียบระหวางป 2559 กับป 2560 ดังภาพท่ี 16 
 
ตารางท่ี 31 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาควิชา/หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

ป.ตรี 
(คน) 

ป.โท 
(คน) 

ป.เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

ป.โท 
(คน) 

ป.เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ - 11 28 39 - 10 27 37 
ภาควิชาเคม ี - 5 25 30 - 4 27 31 
ภาควิชาฟสิกส - 7 22 29 - 6 21 29 
ภาควิชาคณติศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร 

1 16 28 45 1 16 26 42 

รวม 1 39 103 143 1 36 101 138 
รอยละ  0.70 27.27 72.03 100 0.72 26.09 73.19 100 

 
 

 
 

ภาพท่ี 15 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
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26.09 

73.19 
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ภาพท่ี 16 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจาํแนกตามระดบัการศึกษาในปงบประมาณ 2559  
เปรียบเทียบกับ ป 2560 

 
  สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 73 คน จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปน ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 12 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 46 คน  และระดับปริญญาโท 15 คน             
ดังตารางท่ี 32 และภาพท่ี 17 การเปรียบเทียบระหวางป 2559 กับป 2560 แสดงในภาพท่ี 18 
 

ตารางท่ี 32 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาควิชา/หนวยงาน 

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 
ต่ํากวา 
ป.ตรี 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

ป.โท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ต่ํากวา 
ป.ตรี 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

ป.โท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 3 8 2 13 3 7 2   12 
ภาควิชาเคม ี - 8 4 12 - 9 4 13 
ภาควิชาฟสิกส 2 4 2 8 2 3 2 7 
ภาควิชาคณติศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร 

2 5 - 7 2 5 - 7 

สํานักงานเลขานุการ 5 23 7 35 5 22 7 34 
รวม 12 48 15 75 12 46 15 73 

รอยละ  16.00 64.00 20.00 100 16.44 63.01 20.55 100 
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ภาพท่ี 17 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

 
 
 

ภาพท่ี 18 จํานวนรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา  
ในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 
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3. จําแนกตามตําแหนงวิชาการ 
   ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 141 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 77 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 51 คน รองศาสตราจารย               
จํานวน 12 คน และศาสตราจารย จํานวน 1 คน ดังตารางท่ี 33 และภาพท่ี 19 การเปรียบเทียบระหวางป 2559 
กับป 2560 แสดงในภาพท่ี 20 
 
ตารางท่ี 33 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ภาควิชา/หนวยงาน ป 2559 ป 2560 เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ผศ. รศ. ศ. รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

ภาควิชาวทิยาศาสตรชวีภาพ 15 2 1 18 15 2 1 18 - 

ภาควิชาเคม ี 12 4 - 16 14 3 - 17 6.25 

ภาควิชาฟสิกส 11 4 - 15 12 4 - 16 6.67 

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร 

9 2 - 11 10 3 - 13 18.18 

รวม 47 12 1 60 51 12 1 64 31.10 
รอยละ 78.33 20.00 1.67 100 79.69 18.75 1.56 100 6.67 

 
 

 
 

     ภาพท่ี 19 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2560 
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ภาพท่ี  20 จํานวนรอยละของบุคลากรสายวิชาการจาํแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ 2559  
เปรียบเทียบกับ ป 2560 

 

  
4. บุคลากรลาศึกษาตอ 
  ในป 2560 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรลาศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 8 คน  
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังตารางท่ี 34 และตารางท่ี 35 
ตารางท่ี 34 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาตอ 
ลําดับ ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นางสาวพรทิพย ทาบทอง ปริญญาเอก 
 

วิศวกรรมทาง
การแพทย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร กองทุนพัฒนา
บุคลากรม.อุบลฯ 

2 นางสาวปราณี  นุยหนู ปริญญาเอก 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
พอลิเมอร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ทุนสวนตัว 

3 นายวาโย  ปุยะต ิ ปริญญาเอก 
 

วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง 

ทุนสวนตัว 

4 นางสาวคณิศา โชติจันทึก ปริญญาเอก สถิติประยุกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

ทุนสวนตัว 

5 นายอดุลยเดช ไศลบาท ปริญญาเอก Chemistry 
(Occupational 
Health)  

Heriot-Watt 
University Scotland 
 

ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตรฯ 
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ลําดับ ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

6 นายวรยุทธ  วงศนิล ปริญญาเอก วิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุนสวนตัว 

7 นางณัฏฐนรี  โสภากันต ปริญญาเอก เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาลาดกระบัง 

กองทุนพัฒนา
บุคลากรม.อุบลฯ 

8 นายเชิดชัย วุฒิยา ปริญญาเอก ฟสิกส มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

ทุนสวนตัว 

 
ตารางท่ี 35 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีลาศึกษาตอ 
ลําดับ ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นายวสันต  หลาสรอย ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัขอนแกน ทุนสวนตัว 

2 นายวุฒิศักดิ์  ประชามอญ ปริญญาเอก 
 

ฟสิกส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี

ทุนสวนตัว 
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ท่ีปรึกษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
    รองคณบดีฝายบริหาร 
    รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ 
    รองคณบดีฝายวิจัย 
    รองคณบดีฝายวิชาการ 
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    รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    หัวหนาภาควิชาเคมี 
    หัวหนาภาควิชาฟสิกส 
  หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 
 
แหลงขอมูล ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร 
 
รวบรวม/วเิคราะหขอมูล นันทนา   พิมพพันธ 
 ทุติยาภรณ วีระกุล 
 
ออกแบบปก/รูปเลม ดร.สุรสิทธิ์   สุทธิคําภา 
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