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พิธีมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองคกรดีเดนทางวิทยาศาสตร

ไดรบัรางวลัเขม็เกยีรตยิศ พรอมดวยประกาศนยีบตัรของมลูนธิฯิ 
สําหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ผูมี
ผลการศึกษายอดเยี่ยมในกลุมวิทยาศาสตร ในแตละคณะวิชา
หรือสํานักวิชาตาง ๆ ของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเทาใน
ประเทศไทย โดยสอบไดคะแนนรวมสงูสดุเปนอนัดบั ๑ ไดแตม
ระดบัเฉลีย่สะสม (GPAX) ไมนอยกวา ๓.๒๕ และผานการเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

 ๔. นางสาวพรรณวรินทร สอนจําปา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
 ๕. นางสาวรตันาวด ีนลิจนัทร สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการยาง
 ๖. นายทัศนพงษ ตนติปญพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร    
สิ่งแวดลอม 
 ไดรบัรางวลัเขม็เกยีรตยิศ พรอมดวยประกาศนยีบตัรของ
มูลนิธิฯ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ที่มีการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในแตละคณะวิชาหรือสํานัก
วิชาตาง ๆ ของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเทาในประเทศไทย 
โดยสอบไดคะแนนยอดเยี่ยมสูงสุดเปนอันดับ ๑ ไดแตมระดับ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา ๓.๒๕ และผานการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

 เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา ทุนละ ๓๖,๐๐๐ บาท 
(ประเภทที่ ๕) ไดแก นางสาวประวีนา วงศแกว สําเร็จการ
ศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กําลังศึกษาปที่ ๑ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปนเงินทุนสําหรับผูที่สําเร็จ
การศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ หรอืดษุฏบีณัฑติ 
ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

          ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ทานเปนบิดาแหงวิชาเคมีของไทย ไดศึกษาดานวิชาเคมี 
จนเชีย่วชาญจากประเทศองักฤษ และสหรฐัอเมรกิา และรบัราชการสอนหนงัสอืทีค่ณะอกัษรศาสตร
และวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ซึง่ผลงานเดนของทานกค็อื คนแรกของไทยทีต่ัง้หลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นในประเทศไทย คนแรกของไทยที่พัฒนาการเรียน-การสอนเคมีใหเปนระบบ 
อาทิ การวิเคราะหสารเคมีอยางเปนระบบ การถายรูปลงจานกระเบื้อง เปนตน เปนนักวิชาการคน
แรกทีไ่ดดาํรงตาํแหนงอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเพราะในอดตีตาํแหนงนีม้กัเปนของนกัการเมอืงเหลานี้
เปนตน ซึ่งหลังจากสรางคุณาปการใหกับวงการเคมีและวิทยาศาสตรเมืองแลวเขาก็ถึงแกอนิจกรรม
ไปเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๓ สิริรวมอายุได ๗๓ ป

 ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ บิดาแหงวิชาเคมีของไทย

  มลูนธิศิาสตราจารย ดร.แถบ  นลีะนธิ ิไดจดั “พธิมีอบรางวลัผลการศกึษายอดเยีย่ม ทนุการศกึษา 
บุคคล และองคกรดีเดนทางวิทยาศาสตร” ครั้งที่ ๔๕ ประจําป ๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ณ ศาลพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ประเภทที่ ๒) ไดแก
 ๑. นางสาวเกษราภรณ ลันงาม สาขาวิชาเคมี
 ๒. นางสาวทิพวรรณ แกนการ สาขาจุลชีววิทยา
 ๓. นายสหรัถ เสาหิน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา http://www.manager.co.th

นางสาวชิดกมล ทูลคํารักษ

  คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข อแสด งคว ามยิ นดี กั บ 
นางสาวชิดกมล ทูลคํา
รกัษ หนึง่ในผูที่ไดรับรางวัล
ผลการศึกษายอดเยี่ยม
ทางวิทยาศาสตร ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นป ที่  ๑ 
(ประเภทที่ ๑) 

ฉบับที่ ๑๒ ปที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

Faculty of Science Ubon Ratchathani University
www.sci.ubu.ac.th

ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตรมุงสรางบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 



  ปจจุบันระบบจัดการการเรียน (Learning Management System หรือ LMS) ตัวอยางเชน Moodle, WebCT, BlackBoard 

ไดถูกนํามาใชในสถาบันการศึกษามากขึ้น เนื่องจากสามารถสนับสนุนการนําเสนอเนื้อหาการเรียนหรือประกาศอื่นๆ ที่เขาถึงไดจาก       

ทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ผูสอนสามารถติดตอกับผูเรียนไดทางกระดานขาว (webboard) หรือพูด

คุยกัน (chat) เหลานี้เปนตัวอยางคุณสมบัติทั่วไปของ LMS

  อยางไรก็ดี LMS ก็ยังไมสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคนควา

ความรูเพิม่เตมิของผูเรยีน เนือ่งจากผูเรยีนเพยีงแตนาํทรพัยากรทีผู่สอนจดั

เตรยีมไวใหทัง้หมดไปใชในการเรยีนเทานัน้ ไมไดมสีวนในการเพิม่พนูเนือ้หา

การเรียนใหแกตนเองและ LMS โดยการเพิ่มเนื้อหาสวนที่อาจจะไดจาก

คนควาเพิม่เตมิ หรอืประสบการณการเรยีนรูทีต่นเองคนพบ แมวากระดาน

ขาวจะเปนทางหนึง่ในการนาํเสนอเนือ้หาใหม แต LMS กไ็มไดชวยสนบัสนนุ

ใหผูเรียนสามารถระบุความเกี่ยวของกับเนื้อหาเดิมแบบตรงๆ อีกทั้งลําดับ

ในการนําเสนอเนื้อหาการเรียนของผูสอนก็เปนแบบเรียงลําดับ (linear) 

แตละสวนของเนื้อหาไมไดมีการกําหนดไวลวงหนาวามีความเกี่ยวของ

กันอยางไร

  โครงการวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการจัดโครงสรางเนื้อหาการเรียน

ที่รองรับการเพิ่มเติมเนื้อหาให LMS โดยผูเรียน ดวยการพัฒนาประยุกต

ใชโครงสรางความรูแบบยืดหยุนได (Extensible Knowledge Space)         

ที่พัฒนามาจากแนวคิดของแผนผังมโนมติ (Concept Map) โดยเนื้อหา

การเรียนแตละสวนไดถูกกําหนดความเกี่ยวของกับสวนอื่นเอาไวลวงหนา 

ผูสอนจะเปนผูสรางแผนผังเริ่มตน แลวอนุญาตใหผูเรียนเพิ่มเติมเนื้อหาใน

แตละสวนได หรอืเพิม่เตมิสวนใหมกไ็ด หลงัจากทีโ่ครงการวจิยัพฒันา LMS 

นี้เสร็จแลว ก็จะไดทดลองจัดการเรียนที่กระตุนใหผูเรียนไดเพิ่มเติมเนื้อหา

โดยการสนับสนุนของ LMS

วัตถุประสงคหลัก

  เพือ่พฒันาและทดลองใชระบบจดัการการเรยีน โดยการประยกุต

ใชโครงสรางความรูแบบยืดหยุนได เพื่อสนับสนุนทักษะการคนควาความรู

เพิ่มเติมของผูเรียนเพิ่มเติมของผูเรียน
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การประยุกตใชโครงสรางความรูแบบยืดหยุนไดในระบบจัดการการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนทักษะการคนควาความรูเพิ่มเติมของผูเรียน วาสนา เหงาเกษ

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
 ปงบประมาณ ๒๕๕๒



มหกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
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 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การทําโครงงานของนักเรียน หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ใหกับ
นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ ๗-๙ ก.ย. ๒๕๕๕                           
ณ คณะวิทยาศาสตร เพื่อสนับสนุนผูที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตั้งแตระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา เพื่อ
พฒันาไปสูความเปนนกัวจิยั นกัประดษิฐ นกัคดิคน ดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลกตอไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการทําโครงงานของนักเรียน 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ
อบรมครูกลุมระดับสูง (Master Teachers) หลักสูตร “เพิ่มพูน
สมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษา รุนที่ ๒” โดยความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดจัดโครงการอบรม
ครูที่ผานการประเมินสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจัดอยูในกลุมระดับสูงเพื่อเตรียมความพรอม
ใหเปนครผููนาํวทิยาศาสตร คณติศาสตร ระดบัประถมศกึษา ใหมคีวาม
รูความสามารถที่จะขยายผลการอบรมครูในระดับกลาง ไดอยางมี
ประสทิธภิาพ เมือ่วนัที ่๑-๕ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ ศนูยอบรมคณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอบรมครูกลุมระดับสูง (Master Teachers) 

 ผศ.ดร.จนัทรเพญ็ อนิทรประเสรฐิ คณบดคีณะวทิยาศาสตร 
กลาวเปดงาน “มหกรรมบานนกัวทิยาศาสตรนอย” ในระหวางวนัที่ 
๑๕-๑๖ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ ตกึวจิยั คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ี    เปนโอกาสทีด่สีาํหรบัการสงเสรมิทกัษะวทิยาศาสตร
ใหกับเด็ก ๆ  อนุบาล ๓-๖ ป เรียนรูและเขาใจวิทยาศาสตรแบบสนุก 
ผานการทดลองรวมกบัเพือ่นๆ และคร ูโดยมเีปาหมายในการปลกูฝง
ใหมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรธรรมชาติและเทคโนโลยี 

ภาพจาก: Sura WuttipromScience

Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร



 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําโดย ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณาจารยผูทรง
คณุวฒุ ิและบคุคลากรคณะวทิยาศาสตร เขาศกึษาดงูานนอกสถานที ่เพือ่ใหบคุลากรไดรบัความรูและประสบการณใหม ๆ  นาํไปใชเปนแนวทางใน
การพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ในระหวางวนัที ่๒๗-๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ โดยเริม่จากมหาวทิยาลยั
นเรศวร มหาวทิยาลยัแมโจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศกึษาดงูานระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

ศกึษาดงูานระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัแมโจ

๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

 คณะวทิยาศาสตร ขอรวมไวอาลยัแกการจากไปของ รองศาสตราจารย 
ดร.สมจติต   ยอดเศรณ ีอดตีอธกิารบด ีและผูกอตัง้มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
ในนาม “พอใหญแหง ม.อบุลฯ” การจากไปของ รองศาสตราจารย ดร.สมจติต   
ยอดเศรณ ีเสยีชวีติดวยโรคชรา เมือ่วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงพยาบาล
คายสรรพสิทธิประสงค นับวาไดสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและเคารพอยางสูง 
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ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผูชวย บรรณาธิการ

คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
โทร. ๐๔๕-๓๕๓๔๐๑-๔ แฟกซ. ๐๔๕-๓๕๓๔๒๒
๘๕ ถ.สถล มารค ต.เมือง ศรีไค อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
ตู ป ณภ. วารินชําราบ ๓๔๑๙๐
sciinsingh@ubu.ac.th

จัดทํา โดย :
ผศ.ดร.จันทร เพ็ญ  อินทร ประเสริฐ

ดร.นิภา วรรณ พอง พรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ นิยม พันธ

ผศ.ดร.อุดม ทิพ ราช

นาย วีร วุฒิ  สังฆ พรม

ผศ.ดร.จิรดา  แฮรบสท

นางสาว สุดารัตน  คําไฝ

นางสาวผุสดี เถาวคํา

นางสาวสมหญิง มโนวรกุล

กอง บรรณาธิการ

ถายภาพ

 กราฟฟค

นาง วรุณี ไชย กาล

นาย สมบัติ หลัก บุญ

Mr.Stefan Kohbacher

นาย กิตติ พงษ พิทักษ วงษ โยธิน

นาย ประจัก กิจ ระ วี

นายศุภ ชัย เชื้อ พันธ

นางสาว สุดารัตน  คําไฝ
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