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ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ หรือโครงการ พวส. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันราชภัฏในโครงการ 17 แห่ง โดยเสริมสร้างคุณภาพของอาจารย์
ให้เข้าใจเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ให้การอบรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ และยังยกระดับและขยายขีดความสามารถของ
สถาบันราชภัฏในการท าวิจัยและจัดเตรียมการบริการทางเทคนิคในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 
จึงได้จัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาสาสตร์เป็นอาคาร 4 ชั้น พร้อมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์จ านวน
มาก เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย แก่นักศึกษา อาจารย์ และการบริการวิชาการแก่
ชุมชนในท้องถิ่น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2544 ภายใต้แผนงานปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 มีทั้งหมด 17 
สถาบัน (ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็น 1 ใน 17 แห่ง) โดยใช้งบประมาณสนับสนุน
เงินกู้จากธนาคารโลกและงบประมาณแผ่นดินไทย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ” (โครงการ พวส.) Secondary Education 
Quality Improvement Project หรือ SEQI Project เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2540 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น พ้ืนที่ 5,650 ตารางเมตร       
ตัวอาคารเสร็จสิ้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  ใช้งบประมาณ 39,599,900 บาท ติดตั้งครุภัณฑ์
ประกอบอาคารและเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารในเดือนเมษายน พ.ศ.2543 มีการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ และการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปของการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา 
และในปัจจุบันได้มีการแบ่งส่วนราชการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งงานของศูนย์ออกเป็นงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนการเรียน
การสอน และบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในการด าเนินงานของศูนย์วิทยาสาสตร์
ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณจัดสรรสนับสนุนการด าเนินงาน จากงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
จ านวน 625,103 บาท งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,000,000 บาท และเงินรายได้จากการบริการ 
จ านวน 77,300 บาท เพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 
 
 

แนะน ำศนูย์วิทยำศำสตร์  
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รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร ์

พ.ศ.2538-2540 

 

อาจารย์สุนทร  ไชยชนะ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร ์
พ.ศ.2541-2544 

 

 

ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน 

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร ์
พ.ศ.2545-2548 

 

อาจารย์ชัยณรงค์  ไชยยสินธุ์ 
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร ์

พ.ศ.2549-2552 

 

ผศ.ดร.กิตติชัย  โสพันนา 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
พ.ศ.2552-2556 

 

 

ดร.มาลี  ศรีพรหม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พ.ศ.2556-2557 

 

 

รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน 

 

 

ท ำเนียบผู้บริหำรศูนย์วิทยำศำสตร ์ 
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 ปรัชญา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

แก่ท้องถิน่ 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนการสอนและท้องถิ่น 

3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น 
 

ที่ตั้ง 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร  47000 

โทร. 0-4297-0060    แฟกซ์  0-4297-0060     E-mail address :  scc.snru.ac.th 
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แผนภูมิโครงสรำ้งกำรแบ่งงำนภำยในศูนย์วิทยำศำสตร ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(คณบดี) 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
 

งานบริหารทั่วไป งานบริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

- งานธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานแผน 
- งานประชุม 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยใน

อาคาร 
- งานบริการจัดการห้องประชุม 

- งานบริการวิชาการและเครื่องมอื
วิทยาศาสตร ์

- งานบริการวิชาการและตรวจวิเคราะห ์
ทดสอบ 

- งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
       - เคม ี
       - ฟิสิกส ์
       - ชีววิทยา 
- งานโครงการอบรม สัมมนา จดักจิกรรมคา่ย 
- งานบริการวิชาการและท้องถิ่น 
- งานบริการห้องประชุม โสตทัศนปูกรณ ์
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อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม 
ต ำแหน่ง : ประธำนกรรมกำร 
โทรศัพท ์: 087-802-7679 
E-mail :  

 

ผศ.ดร.พรกมล  สาฆ้อง 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำเคมี 
โทรศัพท์ : 084-797-4513 
E-mail : 

 

ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำเคมี 
โทรศัพท์ : 083-400-2681 
E-mail : 

 

ดร.สุรศักดิ ์ แสนทวีสุข 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำฟิสิกส์ 
โทรศัพท์ : 087-254-3237 
E-mail : 

คณะกรรมกำรบริหำรและบุคลำกร  
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อาจารย์เชิดตระกูล  หอมจ าปา 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำฟิสิกส์ 
โทรศัพท์ : 081-897-0413 
E-mail : 

 

ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำชีววิทยำ 
โทรศัพท์ : 081-8235057 
E-mail : 

 

อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำชีววิทยำ 
โทรศัพท์ : 081-873-4334 
E-mail : 

 

ผศ.พิทักษ์  วงษ์ชาลี 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 
โทรศัพท์ :  
E-mail :  

 

ดร.ภัทรลภา  ฐานวิเศษ 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 
โทรศัพท์ : 085-683-7325 
E-mail : 
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รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรและเลขำนุกำร 
โทรศัพท์ : 085-861-7815 
E-mail : tseetawan@yahoo.com 
 

 

ดร.วิจิตรา  สุจริต 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
โทรศัพท์ : 084-1284421 
E-mail : wichid_jicab@hotmail.com 

 

นางสะใบทพิย์  เลิศศรี 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
โทรศัพท์ : 089-571-6820 
E-mail : 

 

นายมิตรชัย  นามโคตร 
ต ำแหน่ง : พนักงำนห้องปฏิบัติกำร 
โทรศัพท์ : 093-337-6200 
E-mail :  

 

น.ส.กนกวรรณ  วรดง 
ต ำแหน่ง : นักวิทยำศำสตร์ 
โทรศัพท์ : 092-429-2440 
E-mail : kanokwan_wora@hotmail.com 
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นายภีระพัฒน์  ปัดทุมมา 
ต ำแหน่ง : นักวิทยำศำสตร์ 
โทรศัพท์ : 090-857-6818 
E-mail : 

 

นางณิชานันท์  กุตระแสง 
ต ำแหน่ง : นักวิทยำศำสตร์ 
โทรศัพท์ : 089-050-2853 
E-mail : nicha_gl@hotmail.com 

 

นายอนันตสิทธิ์  ไชยวังราช 
ต ำแหน่ง : นักวิทยำศำสตร์ 
โทรศัพท์ : 093-321-0998 
E-mail : tha_wan2010@hotmail.com 

 

น.ส.นิรันตรี  ทวีโคตร 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
โทรศัพท ์: 085-738-4844 
E-mail : taweekot.t@gmail.com 

 

นายธวัชชัย  พันธุกาง 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
โทรศัพท์ : 092-471-7524 
E-mail : thawatchai@snru.ac.th 
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นายชาญชัย  มาตกลาง 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนูปกรณ์ 
โทรศัพท์ : 087-866-7603 
E-mail : 
 

 

นางวัชรินทร์  ผาจวง 
ต ำแหน่ง : แม่บ้ำน 
โทรศัพท์ : 084-391-3773 
E-mail : 

 

นางสุพัตรา  พิลาทา 
ต ำแหน่ง : แม่บ้ำน 
โทรศัพท์ : 087-896-5919 
E-mail :  
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ในปีงบประมาณ  2558  ศูนย์วิทยาศาสตร์   ได้มีการด าเนินกิจกรรมและโครงการตามพันธกิจของ
หน่วยงานที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายละเอียดผลการด าเนินงานพอสังเขปดังนี้ 
 

การพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา และงบประมาณแผ่นดินเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และน ามาปรับใช้กับงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล  สรุปดัง
แผนภูมิ  และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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นายมิตรชยั นามโคตร 

นางสะใบทิพย์ เลิศศรี 

นางสาวกนกวรรณ วรดง 

นางณิชานนัท์ กตุระแสง 

นายภีระพฒัน์ ปัดทมุมา 

นายอนนัตสิทธ์ิ ไชยวงัราช 

นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร 

นายธวชัชยั พนัธุกาง 

นายชาญชยั มาตกลาง 

นางวชัรินทร์ ผาจวง 

นางสพุตัรา พิลาทา 

สรุปกำรด ำเนินงำนศูนย์วิทยำศำสตร์ ปีงบประมำณ 2558  
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1) นายธวัชชัย พันธุกาง เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสียรวมทั้ง
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ในระหว่างวันที่  22-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าผลการฝึกอบรมมาขยายผลให้บุคลากรในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO/ICE 
17025  

- น าผลการฝึกอบรมมาปรับข้อมูลในแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

- ก าหนดและวางแผนจัดท ามาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการ 
- จัดท าคู่มือคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 

17025 สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

2) นางณิชานันท์ กุตระแสง  สะใบทิพย์  เลิศศรี  นายภีระพัฒน์  ปัดทุมมา และนายอนันตสิทธิ์  
ไชยวังราช เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การท าผลงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึน้ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ  ระหว่างวันที่ 13-14พฤศจิกายน 2557 โดยคุณเสถียร  
ดามีศักดิ์ และว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 
 ได้มีทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดท าผลงานสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือจะขอปรับ
ระดับต าแหน่งที่สูงขึน้ 

3) นางณิชานันท์  กุตระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่

ก่อให้เกิดโรคในอาหารระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2558 ณ  กรมวิทยาศาสตร์บริการกรุงเทพมหานคร 
 

  

  
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 
 ซึ่งจากการอบรมที่ผ่านมา ท าให้ข้าพเจ้าทราบขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคใน

อาหารซึ่งวิทยากรจะเน้นให้ท าการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานที่มีอยู่  ขั้นแรกที่จะสามารถเผยแพร่ความรู้ที่

มีได้ คือการจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคในอาหารของตัว

ข้าพเจ้าเอง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการตรวจวิเคราะห์ และยังสามารถใช้ให้ค าแนะน า  และสอน

ปฏิบัติการ แก่นักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องการท าวิจัย หรือมีรายวิชาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารมีระบบ มีมาตรฐาน และเป็นที่รู้จักต่อไป 

 

 

 



 

 

 18 

4) นางณิชานันท์ กุตระแสง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง Internal Quality Control for 

MocrobiologyLaboratory ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมกลาเชียร์ กรุงเทพมหานคร 

  

  
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าหลักการประกันคุณภาพผลการทดสอบ หลักการท าให้ปฏิบัติการน่าเชื่อถือ มาทดสอบกับงาน
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางจุลชีววิทยาที่ท าอยู่  เพ่ือให้มีความแม่นย าและเที่ยงในผลการ
ทดสอบดีข้ึน 

- ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ดีขึ้นตามสภาพแวดล้อม ความสะดวกของพ้ืนที่ 
บุคลากรและอุปกรณ์ตามที่จะสามารถท าได้ 

- ควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  เพ่ือผลการวิเคราะห์จะถูกต้อง
และได้รับความเชื่อถือ 
 

5) นางสะใบทิพย์  เลิศศรี  เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรายงาน

ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  27  พฤษภาคม  2558 ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (9103) อาคาร 9 

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

จากการอบรมที่ผ่านมา  ท าให้ข้าพเจ้าทราบถึงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต้องท าอย่างไรจนถึง

ขั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและดีที่สุด  

6) นางสะใบทิพย์  เลิศศรี  นายอนันต์  ไชยวังราช และน.ส.นิรันตรี ทวีโคตร เข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง เทคนิคการบริการด้วยใจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วิทยากรโดย อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ 
ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี 

  

   
 
การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้กับการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- ใช้ทักษะการพูดได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์จริง- 
- ได้ทราบหลักการให้ค าพูดและการกระท าที่ถูกต้องและถูกใจ 
- ให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงาน ในการใช้ค าพูดและประโยคที่เข้าใจง่ายกับผู้รับบริการ 
- ให้ค าแนะน ากับผู้มารับบริการ ตามหลักการหลายทางเลือก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ และติดต่อส านักงาน 
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7) นางสะใบทิพย์ เลิศศรี  เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจองห้องประชุมออนไลน์ วันที่ 5 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11131114  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และสามารถเข้าจองห้อง
ประชุมออนไลน์ได้ 

8) นางสะใบทิพย์ เลิศศรี และนางสาวกนกวรรณวรดงเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง พัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนและประเมินผลโครงการวิทยากรโดย นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม ระหว่างวันที่ 
10-11 กรกฎาคม  2558 ณห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- สามารถเขียนโครงการ และประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถวางแผนการด าเนินโครงการได้ตรงตามไตรมาส 
 
9) นางสะใบทิพย์  เลิศศรี  นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา และนายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช เข้าร่วม

โครงการอบรมเรื่อง การใช้งาน Office 365  ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดย Microsoft (Thailand) Ltd. วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร  11  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- ได้น าการใช้งาน One Drive  มาใช้กับการปฏิบัติงานประจ า 
- ได้เรียนรู้การท างานของชุดออฟฟิศครบสมบูรณ์ ประกอบด้วย Word®  Excel® PowerPoint®  

OneNote® ซึ่งเป็นการพัฒนางานให้ทันสมัย 
 
10) นางสะใบทิพย์  เลิศศรี  นายอนันต์  ไชยวังราช  นายภีระพัฒน์  ปัดทุมมา นางสาว

กนกวรรณวรดงและนางณิชานันท์  กุตระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน2558 โดย อาจารย์เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา  อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- ไดส้ร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการท าผลงานวิชาการ 
- สามารถท าผลงานวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ได้และสามารถจัดท าผลงานได้ด้วยตนเอง 
- เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการอบรมสามารถผลิตผลงานวิชาการ  เพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่และน าไปขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
 

11) นายอนันตสิทธิ์  ไชยวังราช  เข้าร่วมสัมมนาวิชาการของสภาพวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างวันที่  11-13 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร  
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้ มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- ได้ทราบวิธีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบังคับใช้  ข้อบังคับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557 

- ได้รับทราบและท าความเข้าใจกับรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ซึ่งได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  3 ตุลาคม 2558 

- ได้ทราบถึงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
- ได้ทราบถึงการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ 
 
12) นางสาวกนกวรรณวรดง  นางณิชานันท์  กุตระแสง  นางสะใบทิพย์ เลิศศรี นายอนันตสิทธิ์  

ไชยวังราช  นายภีระพัฒน์  ปัดทุมมา นางสาวนิรันตรี  ทวีโคตร  และ นายธวัชชัย พันธุกาง เข้าร่วม
โครงการอบรมการน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ Word Excel และ  Powerpoint โดย อาจารย์
สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์  ในวันที่  27 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel และ 
MicrosoftPowerpoint 

 
13) นางสาวกนกวรรณ วรดง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรับปรุง

พันธุ์พืชเพ่ือการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  23-27 มิถุนายน 2558 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพมหานคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาปรับใช้ในงานประจ า งานวิจัยและงาน 
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา 
นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

14) นางสาวกนกวรรณ  วรดง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้และ
การดูแลรักษาเครื่อง HPLC  ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 และ 7-8 กันยายน 2558  ณ  ห้อง
9312  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในงานประจ า งานวิจัยและงาน

บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และบ ารุง รักษา ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

15) นางสาวกนกวรรณ  วรดง  เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิลาวรรณ์   ค าหาญ ผศ.ดร.สุพรรณี
สมพงษ์  และ อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์  ณ  ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
 

  
 

  
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในงานประจ า งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
16) นางสาวกนกวรรณ  วรดง  เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการวิจัย

วิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  (NANOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  (NECTEC) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  ในวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในงานประจ า งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
17) นางสาวกนกวรรณ  วรดง  เข้าร่วมรับฟังประชุมวิชาการนานาชาติ SakonNakhon 

Rajabhat University International Conference : SNRU-IC 2015  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
และน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Enhanced  Efficiency of Propagation of Rhynchostylis spp. by 
Tissue Culture Technique ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในงานประจ า งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 

18) นางสาวกนกวรรณ  วรดง และนางณิชานันท์   กุตระแสง  เสวนาวิชาการ  เรื่อง แนว
ทางการด าเนินงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในวันที่  4 สิงหาคม 2558 ณ  ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาคาร 7มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในงานประจ า งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
19) นายภีระพัฒน์  ปัดทุมมาและนายธวัชชัย พันธุกาง ร่วมศึกษาดูงานทางด้านเคมี  ณ  

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวันที่ 11  พฤษภาคม 2558  
 

        
 

 
 
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ  และสะสมประสบการณ์  โดยดูกระบวนการผลิตยาที่ใช้พืชสมุนไพรใน
ประเทศไทย รวมถึงมีความรู้ด้านสรรพคุณของพืชแต่ละชนิด 
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20) นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมาร่วมศึกษาดูงานทางด้านเคมี ณ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วันที่ 11  มิถุนายน 2558  

 

  

  
 
 

การน าความรู้และการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์  ทักษะและอื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้มาเพื่อ
พัฒนางาน มีดังน้ี 

- ได้น ามาปรับใช้กับระบบการท างาน  การจัดเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็นสัดส่วนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  รวมถึงการท างานที่มีระบบและได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
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การสนับสนุนการเรียนการสอน 

-  สาขาวิชาเคมี   -  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
-  สาขาวิชาชีววิทยา  -  ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
 

สนับสนนุกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเคมี   รับผิดชอบโดย นำยภีระพัฒน์  ปัดทุมมำ 
 

ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่  1/57 

วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 

จันทร ์ ผศ.สุดกมล ลาโสภา ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ วทบ.เคมี 54 9301 3 -6 13.00 - 15.30 น. 

อ.ศุภกรอาจหาญ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1 วทบ.เคมี 56 9314 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

อ.อรุณฉายอุนาศรี ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์2 วทบ.เคมี 54 9305 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

อังคาร ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.เกษตร 9301 3-5 08.50 -  11.20 น. 

ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.เกษตร 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์   1 คบ.เคมี 56 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.ดร.พรกมลสาฆ้อง ปฏิบัติการเคมีอาหาร วทบ. เคมี 54 9305 7-10 13.00 - 16.20 น. 

พุธ ดร.จินดาจันดาเรือง ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป วทบ.ชีววิทยา 55 9305 3-5 08.50 -  11.20 น. 

ดร.จินดาจันดาเรือง ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป วทบ.ชีววิทยา 56 9305 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.นิยมชลิตะนาวิน ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือ1 

วทบ.เคมี 55 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

พฤหัสบด ี ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.พืชศาสตร์ 56 9305 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

อ.บ ารุงรินทา ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1 วทบ.ชีววิทยา 56 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ศุกร์ ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1 วทบ.เคมี 56 9301 3-5 08.50 -  11.20 น. 

ดร.อุปถัมภ์โพธิกนิษฐ ์ ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 วทบ. เคมี 54 9305 7 -9 08.00 - 10.30 น. 

ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.เทคโนฯอาหาร 9314 7 -9 13.00 - 15.30 น. 
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ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่  2/57 

วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 

จันทร์ อ.วัชราภรณ์เขาเขจร ปฏิบัติการชีวเคมี 1 คบ. วิทยาศาสตร์ 54 9301 3-5 08.50 -  11.20 น. 

อ.ศุภกรอาจหาญ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   2 คบ.เคมี 56 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ดร.อุปถัมภ์โพธิกนิษฐ ์ ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม วทบ. เคมี 55 9305 5 -6 10.30 - 12.10 น. 

ดร.อุปถัมภ์โพธิกนิษฐ ์ ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม คบ. เคมี 54 9305 7 -8 13.00 - 14.40 น. 

อังคาร ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.พืชศาสตร์ 56 9305 3-5 08.50 -  11.20 น. 

ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.ประมง 56 9305 3-5 08.50 -  11.20 น. 

อ.บ ารุงรินทา ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   2 วทบ.เคมี 56 9301 3-5 08.50 -  11.20 น. 

พุธ ดร.อุปถัมภ์โพธิกนิษฐ ์ ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 วทบ. เคมี 55 9314 7-9 08.00 - 10.30 น. 

ผศ.นิยมชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ วทบ.เคมี 56 9301 7-9 13.00 - 15.30 น. 

พฤหัสบด ี ผศ.สุดกมลลาโสภา ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 วทบ.เคมี 56 9305 7-9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.สุดกมลลาโสภา ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 คบ.เคมี 56 9305 7-9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.นิยมชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ วทบ.ชีววิทยา 56 9301 7-9 13.00 - 15.30 น. 

ศุกร์ ผศ.นิยมชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คบ.วิทยาศาสตร์ 56 9301 7-9 13.00 - 15.30 น. 
 

 

ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่  1/58 

วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 

จันทร์ ผศ.อนุรัตน์สายทอง ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.เกษตร 57 9301 3-6 08.50 -  12.10 น. 

ดร.จินดาจันดาเรือง ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.พืชศาสตร์ 57 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือ1 

วทบ.เคมี 56 9305 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

อังคาร ผศ.อนุรัตน์สายทอง ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.เทคโนฯอาหาร1 9314 3-6 08.50 -  12.10 น. 

อ.บ ารุงรินทา ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1 วทบ.ชีววิทยา 57 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือ 

คบ.เคมี 56 9314 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

อ.อรุณฉายอุนาศรี ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์2 วทบ.เคมี 56 9305 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

อ.ศุภกรอาจหาญ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1 วทบ.เคมี 56(1,2) 9301 10-12 15.30 - 18.00 น. 

พุธ ผศ.อนุรัตน์สายทอง ชีวเคมีพื้นฐาน วทบ.เทคโนฯอาหาร2 9301 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 วทบ.เคมี 57(1) 9305 7 -9 13.00 - 15.30 น. 

พฤหัสบด ี อ.อรุณฉายอุนาศรี ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์2 คบ.เคมี 56 9305 3-6 08.50 -  12.10 น. 

ศุกร์ ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 วทบ.เคมี 57(2) 9305 7-9 13.00 - 15.30 น. 
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สนับสนนุกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำชีววิทยำ  รับผิดชอบโดย นำงสำวนิรันตรี  ทวีโคตร 
 

ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 / 2557 

วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 
จันทร ์ อ.กฤษณ์พิเนตรเสถียร ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.เคมี   57 9405 7-9  13.00-15.30 น. 
อังคาร อ.อรุณ + อ.สุวภา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา วทบ.การอาหาร หมู่ 2  57 9416 7-9  13.00-15.30 น. 
พุธ อ.อรุณ + อ.สุวภา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา วทบ.เทคนิคสัตวแพทย ์57 9401 7-9  13.00-15.30 น. 

 พฤหัสบด ี อ.กฤษณ์พิเนตรเสถียร ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 2 วทบ.ชีววิทยา 57 9405 3-5  08.50-11.20 น. 
อ.จิราภรณ์สุมังคะ ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 2 วทบ.คบ.วิทย ์  57 9405 3-5  08.50-11.20 น. 

ศุกร์ อ.กฤษณ์ +อ.จิราภรณ์ ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 2 วทบ.เคมี 9401 3-5  08.50-11.20 น. 
 

ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2558 

วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 
จันทร ์ อ.จิราภรณ์สุมังคะ ชีววิทยาเบื้องต้น วทบ.สาธารณสุขหมู่ 1 -2 

58 
9401 7-8  13.00-14.40 น. 

อังคาร อ.กฤษณ์พิเนตรเสถียร ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.การอาหารหมู่ 1   
58 

9405 3-5  08.50-11.20 น. 

อ.จิราภรณ์สุมังคะ ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.สิ่งแวดล้อม 58 9405 7-9  13.00-15.30 น. 
อ.อรุณ + อ.สุวภา จุลชีววิทยา วทบ.คบ.วิทย ์55 9416 7-9  13.00-15.30 น. 

พุธ อ.กฤษณพ์ิเนตรเสถียร ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.การอาหาร หมู่ 2  58 9405 3-5  08.50-11.20 น. 
อ.จิราภรณ์สุมังคะ ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.ฟิสิกส ์ 58 4901 3-5  08.50-11.20 น. 
อ.จิราภรณ์สุมังคะ ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 วทบ.ชีววิทยา 58 9401 7-9  13.00-15.30 น. 

พฤหัสบด ี อ.อรุณ +อ.สุวภา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา วทบ.ชีววิทยา 57 9416 7-9  3.00-15.30 น. 
อ.จิราภรณ์สุมังคะ ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 วทบ.คบ.วิทย ์  58 9401 7-9  13.00-15.30 น. 
อ.กฤษณ์พิเนตรเสถียร ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.สัตว์แพทย ์ 58 9405 7-9  13.00-15.30 น. 

ศุกร์ อ.กฤษณ์พิเนตรเสถียร ชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.พืชศาสตร์  58 9405 3-6  08.50-12.10 น. 
อ.จิราภรณ์สุมังคะ ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน วทบ.คณิต 58 9405 7-9  13.00-15.30 น. 
อ.อรุณ + อ.สุวภา จุลชีววิทยาเบื้องต้น วทบ.เทคโนโลยีเกษตร 

หมู่1-2 57 
9401 7-9  13.00-15.30 น. 

 
สนับสนนุกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำฟิสิกส์รับผิดชอบโดย คุณอนันตสิทธิ์  ไชยวังรำช 

 

ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/57 

วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 
จันทร์ - - - - - 
อังคาร อ.วิลาวรรณ ์

อ.สุวิช 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 

คบ5-วิทย ์
วท4-ฟิสิกส์ 

9201 
9217 

3-5 08.50-11.20 น. 
7-12 13.00-17.20 น. 

พุธ อ.เพชรรัตน ์
อ.กิตติชัย 
อ.ธีราธาร 

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 
ปฏิบัติการกลศาสตร์ 

วท4-คณิต 
คบ5-ฟิสิกส ์
คบ5-ฟิสิกส ์

9201 
9204 
9202 

3-5 08.50-11.20 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 

พฤหัสบด ี อ.เชิดตระกูล ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 วท4-ฟิสิกส์ 9201 3-5 08.50-11.20 น. 
ศุกร์ อ.ธีราธาร ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน วท4-วิทย์ฯสวล. 9201 7-9 13.00-15.30 น. 
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ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2/57 
วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 

จันทร์ - - - - - 
อังคาร อ.โชคชัย 

อ.วิลาวรรณ-์อ.เชิดตระกูล 
อ.เชิดตระกูล 

ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม ่
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2 
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟา้ 

คบ5-ฟิสิกส ์
คบ5-วิทย ์
คบ5-วิทย ์

9216 
9217 
9205 

3-5 08.50-11.20 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 
3-5 08.50-11.20 น. 

พุธ อ.โชคชัย 
อ.โชคชัย 
อ.เชิดตระกูล 
อ.สุวิช 

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 

วท4-ท.อห. 
วท4-ท.อห. 
คบ5-ฟิสิกส ์
วท4-ฟิสิกส์ 

9201 
9201 
9205 
9217 

3-5 08.50-11.20 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 
7-12 13.00-17.20 
น. 

พฤหัสบด ี - - - - - 
ศุกร์ - - - - - 

 

ตารางเตรียมปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1/58 
วัน อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา วิชาเอก ห้องเรียน คาบ/เวลา 

จันทร์ อ.โชคชัย 
อ.สุวิช 

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟา้ 

วท4-เคมี 
คบ5-ฟิสิกส ์

9201 
9217 

3-5 08.50-11.20 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 

อังคาร อ.วิลาวรรณ-์อ.เชิดตระกูล 
อ.วิลาวรรณ-์อ.เชิดตระกูล 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 

คบ5-วิทย ์
วท4-ฟิสิกส์ 

9201 
9201 

7-9 13.00-15.30 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 

พุธ อ.โชคชัย ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน วท4-สิ่งแวดล้อม 9201 3-5 08.50-11.20 น. 
พฤหัสบด ี อ.โชคชัย 

อ.เพชรรัตน ์
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 

วท4-ชีวะ 
วท4-คณิต 

9201 
9201 

3-5 08.50-11.20 น. 
7-9 13.00-15.30 น. 

ศุกร์ อ.สุวิช ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง คบ5-ฟิสิกส ์ 9217 7-9 13.00-15.30 น. 

 
 

สนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า รับผิดชอบโดย คุณธวัชชัย  พันธุกาง 
 

วัน/เดือน/ป ี รายการ วัตถุประสงค ์ ผู้ขอใช้ 

25/ต.ค./57 สารเคมี การเรียนการสอน รายวิชาการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 

น.ส.สุณัฐดา  ดาวเศรษฐ์ 

26/ม.ค./58 สารเคมี การเรียนการสอน/การวจิัย ดร.วิจิตรา  สุจริต 
6/ก.พ./58 สารเคมี การเรียนการสอน รายวิชาการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า 
น.ส.ทัศน์วรรณ  ค าใจ 

3/มิ.ย./58 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โครงการอบรม นายไวพจน์  ศีริโสม 
21/ก.ย./58 เครื่อง Atomic Absorption 

spectroscopy (AAS) 
การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัตกิาร
วิเคราะห์ทางเคมี  ด้วยเครื่องมือ1 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน 

28/ก.ย./58 เครื่อง Atomic Absorption 
spectroscopy (AAS) 

การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัตกิาร
วิเคราะห์ทางเคมี  ด้วยเครื่องมือ1 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน 
น.ส.เรไร  พลเยี่ยม 

28/ก.ย./58 เครื่อง Atomic Absorption 
spectroscopy (AAS) 

การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัตกิาร
วิเคราะห์ทางเคมี   ดว้ยเครื่องมือ1 

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน 
น.ส.ธัญรดา  เหล่าเคน 
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การสนับสนุนการวิจัย 
 

สนับสนนุกำรวิจัยห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำ รับผิดชอบโดย นำงณิชำนันท์  กุตระแสง 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สังกัด บริการวิชาการ เร่ือง เวลา 

1 อ.ศุภกร อาจหาญ สาขาวิชาเคม ี ที่ปรึกษาโครงการวจิัย
นักศึกษา 

การทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย 

พ.ค.57 - 
พ.ค.59 

2 อ.สุวภา ยศตะโคตร สาขาวิชา
ชีววิทยา 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ การย่อยสลาย
พลาสติกด้วยจลุินทรีย ์

19 มี.ค. - 
19 มิ.ย.58 

3 ร.ร.เทศบาล 3 
“ยุติธรรมวิทยา” 

สพม.สกลนคร สอนและปฏิบัติการ
ตรวจหา coliform 
bacteria และ e.coli
ในน้ า 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 เรื่อง 

20 ส.ค.58 – 
10 ก.ย.59 

4 นายภูมสิิทธ์ิ ชัยศิร ิ สาขาวิชาเคม ี Hot air oven 
Incubator Laminar 
atoclave 

การยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียของสาร
สกัดจากเห็ด 

20 ก.ค. – 
20 ส.ค.58 
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สนับสนนุกำรวิจัยสำขำวิชำเคมี รับผิดชอบโดย  นำยภีระพัฒน์  ปัดทุมมำ 
 

ล าดับที ่ รายการเคร่ืองมือ จ านวนคร้ัง ล าดับที ่ รายการเคร่ืองมือ จ านวนคร้ัง 

1 เครื่องน้ ากลั่น 1 12 Vortex 4 
2 เครื่องช่ัง 12 13 Vacuum  pump 2 
3 Hot pat magnetic stirrer 10 14 pH meter 3 
4 Hot air Owen 40 15 Water bath 3 
5 ชุดวางกระจ าส าหรับท า PHLC 

พร้อมกระจก 
2 16 Ultrasonic 5 

6 Uv-vis spectrophotometer 41 17 Protein And Nitrogen 1 
7 Rotary Evaporator 27 18 Malting/Boling  Point 3 
8 FTIR 35 19 เครื่องกรองสุญญากาศ 1 
9 Centrifuge 6 20 เตาเผา 2 
10 เครื่องกวนแม่เหล็ก 3 21 Ultrasonic 1 
11 Voltammetry 1 22 Ebulliometer 1 
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สนับสนนุกำรวิจัยสำขำวิชำเคมี รับผิดชอบโดย  นำยธวัชชัย  พันธุกำง 
 

วัน/เดือน/ป ี รายการ วัตถุประสงค ์ ผู้ขอใช ้
1ต.ค.57 เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) การวิจยั/ปัญหา

พิเศษ 
น.ส.พนิดา  ชุมค า 

2 ต.ค.57 เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

นางวารุณี  บุรีมาต 

6 ต.ค.57 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.กันธิชา ก่ าเสริฐ์ 

6-31 ต.ค.57 ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 9306 การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.นุชรินทร์  อุทธิยา 

13 ต.ค.57 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.นุชรินทร์  อุทธิยา 

12 พ.ย.57 เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การวิจยั นายธีรวุฒิ  ส าเภา 

15-21 พ.ย.57 ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 9306เครื่องมือ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.ศศิธร  รัตนะพลที 

1-4 ธ.ค.57 ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 9306เครื่องมือ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.เอมอร  ปัดบุญทัน 

9-23 ก.พ.58 ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 9306เครื่องมือ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.กานดา  โคตรธรรม 

10 มี.ค.- 
30 เม.ย.58 

ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 9306 
เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) 

การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.รุ้งราวี  โคตพรม 

22 มี.ค.58 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับเครื่อง Rotary 
Evaporator 

การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

อ.อรุณ   วงศ์จิรัฐิติ 
 

31 มี.ค.58 เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.รุ้งราวี  โคตพรม 

6-30 เม.ย.58 เครื่องกลั่นไนโตรเจน เตาย่อย และ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.จีรมาศ  ค าผอง 

7 เม.ย.58 เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.ปนัดดา  ค าภูษา 

19 เม.ย.58 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  สารเคมี การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.รุ้งราวี  โคตพรม 

27 เม.ย.58 เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.รุ้งราวี  โคตพรม 

11-13 พ.ค.58 เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy (AAS) การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.ปนัดดา  ค าภูษา 

4 มิ.ย.58 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

นายณัฐวุฒิ  ชาดีกรณ ์

18-26 มิ.ย.58 สารเคมี การวิจยั/ปัญหา
พิเศษ 

น.ส.อรุณรัตน์ สุวรรณไตรย์ 
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วัน/เดือน/ป ี รายการ วัตถุประสงค ์ ผู้ขอใช้ 

25 มิ.ย.58 สารเคมี การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.พรประภา  นาโควงศ์ 

8 ก.ค.58 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.คันสนีย์  สุดทยา 

27 ก.ค.58 เครื่องวัดการน าไฟฟ้า อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.สุปราณ๊  ค าสุขุม 

23 ส.ค.58 เครื่อง Atomic Absorption 
spectroscopy (AAS) 

การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.ศศิธร  วงศ์เตชะ 

26 ส.ค.58 เครื่อง Atomic Absorption 
spectroscopy (AAS) 

การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.เบญญา  หาญมนตรี 

18 ก.ย.58 เครื่องวัดการน าไฟฟ้า การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.อนุษรา  เข็มเพชร 

27 ก.ย.58 เครื่องวัดการน าไฟฟ้า อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

การวิจยั/ปัญหาพิเศษ น.ส.สุปราณ ี ค าสุขุม 

 
สนับสนุนการวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา รับผิดชอบโดย  นางสาวนิรันตรี   ทวีโคตร 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย เครื่องมือที่ขอใช ้ ห้อง สาขาวชิา 

1 อาจารย์สุวภา 
ยศตะโคตร 

การย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพด้วยจุลินทรีย ์

1.Aotoclave 
2.Larminarairflow 
3.Shaker 
4.Hot air oven 
5.เครื่องชั่งไฟฟ้า 

9415 
9420 
9420 
9420 
9418 

อาจารย์สาขาวิชา
ชีววิทยา 

2 น.ส.อรชร 
ดวงจันทร์ 

การสร้างอาหารเลี้ยงเช้ือรา
จากมันเทศ 

1.กล้องจุลทรรศน์ 
2.Hot plate 
3.Aotoclave 
4.Hot air oven 

9403 
9415 
9415 
9415 

นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 

3 น.ส.มณีรัตน์ 
ศายธิไชย 

ผลยับยั้งของสารสกัด
สมุนไพรต่อE.coli  
samonellas.areus 

1.Hot plate 
2.Aotoclave 
3.Hot air oven 
4.เครื่องชั่งไฟฟ้า 

9415 
9415 
9415 
9418 

นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 

4 น.ส.กรกนก 
ไตรยขันธ์ 

การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพน้ าหมักชีวภาพ 
สูตรขับไล่แมลงในการปลูก
ผักคะน้า 

1.กล้องจุลทรรศน์ 9419 นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

5 น.ส.ณัฐธิดา 
อบภิรมย ์

สมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์
ยับยั้งA.flaus 

1.Hot plate 
2.Water bath 
3.Aotoclave 

9415 
9415 
9415 

นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 

6 น.ส.ชนิดา 
ไชยชมภ ู

หาความเข้มข้นของ 
Dextrose ที่มีผลต่อเชื้อรา
บางชนิดในอาหารเลี้ยงเช้ือ 

1.Hot plate 
2.Water bath 
3.Aotoclave 
4.Water bath 

9415 
9415 
9415 
9415 

นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย เครื่องมือที่ขอใช ้ ห้อง สาขาวชิา 

7 น.ส.ผกามาศ 
มีรัตน์ 

ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย
ที่แยกจากน้ าหมักชวีภาพต่อ
การเกิดโรคใบจุดสีน้ าตาล
ของข้าว 

1.Hot plate 
2.Water bath 
3.Aotoclave 
4.ตู้บ่มเชื้อ 

9415 
9415 
9415 
9415 

นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 

8 น.ส.อรุโณทัย 
หนูอินทร ์

การสกัดสารจากใบหูเสือ
ยับยั้งแบคทีเรีย 

1.Aotoclave 
2.Micro pipette 

9415 
9418 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์คบ. 

9 น.ส.พัชรินทร์ 
ยศทอง 

การผลิตก๊าซชีวภาพจาก 
มันฝร่ัง 

1.Vacum Pump 
2.เครื่องชั่งไฟฟ้า 
3.Hot air oven 

9420 
9418 
9415 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

10 น.ส.ขวัญใจ 
อินทวงค์ 

การสร้างเครื่องกรองน้ า
อย่างง่ายส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน 

1.Hot air oven 
2.Vacum Pump 

9415 
9420 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

11 น.ส.ธารทิพย ์
ผายวงศ์มา 

การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี
ความสามารถผลิตPHA 

1.กล้องจุลทรรศน์ E400 9403 นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

12 น.ส.พาฐินี 
พานะอม 

ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
เสีย 

1.Spectrophotometer 
2.เครื่องชั่งไฟฟ้า 
3.Vacum Pump 
4.Hot air oven 

9420 
9418 
9420 
9415 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13 น.ส.เสาวลักษณ์ 
เพริดพราว 

ฤทธิ์ต้านทางเดินอาหารบาง
ชนิดจากเปลือกแค 

1.Autoclave 
2.เครื่องชั่งไฟฟ้า 
3.Larminarairflow 
4.Hot air oven 
5.Evaporator 

9415 
9418 
9420 
9415 
9415 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์คบ. 

14 น.ส.จิริยาภรณ์ 
โมศิร ิ

ฤทธิ์ต้านเช้ือ Bacillus 
cereusจากกล้วย 

1.Autoclave 
2.เครื่องชั่งไฟฟ้า 
3.Larminarairflow 
4.Hot air oven 
5.Evaporator 

9415 
9418 
9420 
9415 
9415 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์คบ. 

15 นายศักดิ์ดา 
อุปพงษ ์

การตรวจสอบคุณภาพน้ า 1.ตู้บ่มเชื้อ 35 องศา 
2.Water bath 
3.Autoclave 
4.Hot air oven 

9415 นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์คบ. 

16 น.ส.จารุณี 
ภักด ี

การสังเคราะห์อนุภาคซิล
เวอร์นาโนทางชีวภาพฯ 

1.ตู้บ่มเชื้อ 
2.Autoclave 
3.Water bath 

9415 นักศึกษาสาขา
เคมีคบ. 

17 น.ส.ปรียานุช 
แสนสุริวงศ์ 

อิทธิพลของไคโครเจนสาร
อนุภาคนาโนและสารยึดติด 

1.Autoclave 
2.ตู้บ่มเชื้อ 
3.Hot air oven 
4.Larminarairflow 

9415 
9415 
9415 
9420 

นักศึกษาสาขา
เคมี 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย เครื่องมือที่ขอใช ้ ห้อง สาขาวชิา 

18 น.ส.พรพรรณ 
งามตา 

สังเคราะห์MnZnO เครื่องชั่งไฟฟ้า 9418 นักศึกษาสาขา
ฟิสิกส์ 

19 น.ส.สุนิดา 
บุญเพ็ง 

ZnO (PVP) gassor เครื่องชั่งไฟฟ้า 9418 นักศึกษาสาขา
ฟิสิกส์ 

20 น.ส.พวงเพ็ชร 
อ่อนอินพันธ ์

การใช้เปลือกผลไม้ยับยั้งเช้ือ
E.coli 

1.Evaporator 9415 นักศึกษาสาขา
เทคนิคการสัตว
แพทย ์

21 น.ส.ปาพวร ี
ชลเทพ 

การเปรียบเทียบสมุนไพรใน 
การยับยั้งเช้ือรา 
Fusariumsemitactum 

1.ตู้บ่มเชื้อ 
2.Hot air oven 
3.Evaporator 
4.Ultrasonic 

9415 นักเรียนโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา 

22 น.ส.ผกาสีนี 
กองพรหม 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6 1.Hot air oven 
2.Ultrasonic 
3.Evaporator 

9415 นักเรียนโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา 

 
 

สนับสนุนการวิจัยทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ รับผิดชอบโดย นางสาวกนกวรรณ  วรดง 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย การสนับสนุน/เครื่องมือที่ขอใช ้ ห้อง 

1 อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ งานวิจัย Incubator Shaker (4 ครั้ง) 9423 

2 อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร งานวิจัย Incubator Shaker (3 ครั้ง) 9423 

3 อาจารย์จิราภรณ์สุมังคะ งานวิจัย Autoclave (2 ครั้ง) 9422 

4 น.ส.รุ่งฟ้า ลุนละคะ 
นักศึกษาสาขาชีววิทยา 

โครงงานวิจัย : การศึกษาความเร็ว
รอบเขย่าที่เหมาะสมต่อการเจริญ
ของยีสต ์

Incubator Shaker (3 ครั้ง) 9423 

5 น.ส.สุมาลี โลสิงห์ 
นักศึกษาสาขาชีววิทยา 

โครงงานวิจัย : การศึกษาอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อยีสต ์

Incubator Shaker (3 ครั้ง) 9423 

6 นักศึกษาสาขาชีววิทยา โครงงานวิจัย Autoclave (15 ครั้ง) 9422 

7 นักศึกษาสาขาเคมี โครงงานวิจัย Autoclave (5 ครั้ง) 9422 

8 อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร งานวิจัย Clip Flask (35 ชุด) 9422 

9 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โครงงานวิจัย : หาปริมาณ
แอลกอฮอล์ในขา้วแช่ทีห่มักด้วย
น้ าตาลต่างชนิดกัน 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9423 
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สนับสนุนการวิจัยทางชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ รับผิดชอบโดย นางสาวกนกวรรณ  วรดง 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย การสนับสนุน/เครื่องมือที่ขอใช ้ ห้อง 

1 นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา 

โครงงานวิจัย : การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อคราม 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9422 

2 นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา 

โครงงานวิจัย : การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพยูง 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9422 

3 นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา 

โครงงานวิจัย : การศึกษาคุณภาพ
น้ าดื่มบรรจุขวดขาวขุ่น ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9422 

4 นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา 

โครงงานวิจัย : การเก็บตวัอยา่งน้ า ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9422 

5 นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา 

โครงงานวิจัย : การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9422 

6 นักเรียนโรงเรียนนครพนม
วิทยาคม 

โครงงานวิจัย : การสกัดสารเพื่อ
ยับยั้งเช้ือ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  
และสนับสนุน 

9422 
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การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่นและมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาโดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งในปี พ.ศ.2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พอที่จะสรุปได้ดัง
แผนภูมิและรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
 

    จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558   
 สถานที่ด าเนินโครงการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์  
งบประมาณ  งบแผ่นดิน (กลาง)   40,000  บาท   
วิทยากรคือ  นางไพศรี  วรรณแสงทอง 
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน  80 คน  คือนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา 
   และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

     สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
      โครงการ การอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง Gas  chromatography 
(GC)  ของศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนิ น
โครงการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาสาสตร์  และห้อง ปฏิบัติการ
สาขาวิชาเคมี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  โครงการขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ  เรียนรู้หลักการและ
ความรู้ในวิธีการท างาน  และการใช้เครื่อง  Gas  chromatography (GC) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
ทางวิทยาศาสตร์จากคณะต่าง ๆ  ให้สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือการ
ท าวิจัยต่อไปได้  ซึ่งการประเมินความส าเร็จของโครงการครั้งนี้  ผู้จัดท าได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมิน

 

2% 

35% 

62% 

1% 

โครงการอบรมต่าง ๆ  ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

การให้บริการห้องประชุมใหญ่ 
ห้องประชุมเล็ก 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมาย 
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ความส าเร็จของโครงการหลังจากด าเนินโครงการและท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติจากแบบประเมินผล
โครงการ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 
  สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติจากแบบประเมินโครงการอบรมการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ Gas  chromatography (GC)  ด้านความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรมต่อโครงการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายการประเมินจ านวน  5 รายการ  คือ การประเมินเรื่อง เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  เรื่อง ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด  เรื่อง 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด และการประเมิน เรื่องความพึงพอใจต่อ
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด พบว่า  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลวัดความพึงพอใจต่อภาพรวม
ของโครงการ  ผู้ได้รับการอบรมมีความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ  53.68 ของผู้ได้รับการอบรมทั้งหมด  
นอกจากนี้  ผู้ได้รับการอบรมยังมีความสนใจการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น เครื่อง AAS 
FTIR  HPLC  UV-VIS  เครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชนิดอ่ืน ๆ  ที่ใช้บ่อยในการท าปฏิบัติการ เครื่องมือ
ตรวจหาสารแบบอื่น และยังมีความสนใจเทคนิคในการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น  โครมาโทกราฟ
ฟ่ี ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  และการตั้งค่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 
ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร 
  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ในด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ประกอบไป
ด้วยรายการประเมิน  7 รายการ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสารสิ่งที่สอนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ 
2. การเรียงล าดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน 
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
4. การตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน 
5. การใช้เวลาเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในการสอน 
6. สามารถสอนได้ตรงตามเนื้อหา ใช้อุปกรณ์ สื่อการสอนที่เหมาะสม สาธิต 

การใช้เครื่องมือจริงได้อย่างเข้าใจ และ 
7. จ านวนผู้ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่จัด 

ซึ่งจาก 7 ประเด็นประเมินข้างต้น พบว่าระดับความพึงพอใจต่อวิทยากรใน 
โครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้  มีระดับความพึงพอใจ  มาก  คิดเป็นร้อยละ  57.8 ของผู้ได้รับการอบรมท้ังหมด 
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ด้านความรู้และความเข้าใจ 
  เมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการอบรมว่าได้รับความรู้และเทคนิคในการ
ใช้เครื่องมือ Gas  chromatography (GC) เพียงใด พบว่าผู้ได้รับการอบรมให้ความเห็นว่ามีความรู้ความ
เข้าใจต่อเนื้อหามาก  ร้อยละ 50 แสดงถึงความเข้าใจต่อกิจกรรมในโครางการที่จัดขึ้น  ทั้งความรู้ด้าน
หลักการท างานหลักการอ่านค่า หลักการปรับมาใช้กับงานของตน  และเทคนิคการใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ในด้านความพึงพอใจต่อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ 
ความสามารถน าความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือ GC ไปใช้ในการเรียนหรือการวิจัยได้ พบว่า จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉล ี่ยของผลการประเมินโครงการอบรมด้านการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 45.6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อได้รับความรู้และเทคนิคทักษะ
ต่าง ๆ แล้วมีความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจ
ต่อได้  นับว่าจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืนด้วยต่อไป 
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โครงการ เรื่อง  หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตรเ์คลื่อนที ่
 

    จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
 สถานที่ด าเนินโครงการ   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
 งบประมาณ  งบแผ่นดิน (กลาง)50,000  บาท   
 คณะวิทยากร  ประกอบด้วย 
   - นายเชิดตระกูล  หอมจ าปา 
   - นางสาวกนกวรรณ วรดง 
   - นางณิชานันท์ กุตระแสง 
   - นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา  
   - นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช 
   - นายธวัชชัย   พันธุกาง 
   - นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธาตุ

นารายณ์วิทยา  จ านวน  92 คน    
 

     สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
การปฏิบัติปฏิบัติการด้วยตัวของนักเรียนเอง อีกทั้งเพ่ิมทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธีและสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานได้จากนั้นท าการ
ประเมินโครงการหลังจบการจัดกิจกรรมทันที โดยใช้แบบประเมินความส าเร็จของโครงการ ซึ่งสอบถามใน 3 
หัวข้อ คือ ข้อมูลวัดความพึงพอใจ ข้อมูลวัดความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลวัดการน าความรู้ไปใช้ เมื่อวิเคราะห์
ผลทางสถิติโดยใช้ SPSS สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ 

สรุปผลโครงการจากแบบประเมินโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 
ด้านความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ านวน 92คน เป็น
นักเรียนชายจ านวน 27 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 63 คน ซึ่งให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ความส าเร็จของโครงการจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากจ านวนผู้
ได้รับการอบรมซึ่งตอบแบบประเมินโครงการจ านวน 90 คน แสดงความคิดเห็นในรายการประเมินดังนี้ 
การประเมินด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดโครงการ เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม 
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การประสานงาน และการให้ข้อมูล การดูแลและการท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯพบว่านักเรียนผู้ได้รับการ
อบรมจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนที่ได้รับการอบรมและตอบแบบประเมินผลโครงการ 
แสดงระดับความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมาคือระดับ มากที่สุด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และ
น้อยที่สุดในระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของทั้งหมด การประเมินด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ เช่น อัธยาศัยของผู้ให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส ฯลฯ พบว่านักเรียนผู้ได้รับการอบรมจ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของนักเรียนที่ได้รับการอบรมและตอบแบบประเมินผลโครงการ มีความพึงพอใจด้าน
การบริการของเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือระดับความพึงพอใจมาก จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.9 และพึงพอใจต่ าสุดที่ระดับน้อยจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของนักเรียนที่ได้รับการ
อบรมและตอบแบบประเมินผลโครงการการประเมินด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สถานที่อบรม 
อาหาร โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ พบว่านักเรียนผู้ได้รับการอบรมจ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของนักเรียนที่ได้รับการอบรมและตอบแบบประเมินผลโครงการ มีความพึงพอใจด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมาก รองลงมา คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30 และพึงพอใจต่ าสุดที่ระดับน้อยที่สุดจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของนักเรียนที่ได้รับการอบรม
และตอบแบบประเมินผลโครงการการประเมินด้านระยะเวลาในการอบรม พบว่านักเรียนผู้ได้รับการอบรม
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ของนักเรียนที่ได้รับการอบรมและตอบแบบประเมินผลโครงการ มี
ความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการอบรมในระดับมาก รองลงมา คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และพึงพอใจต่ าสุดที่ระดับน้อยที่สุดจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของ
นักเรียนที่ได้รับการอบรมและตอบแบบประเมินผลโครงการการประเมินด้านจ านวนนักเรียนผู้ได้รับการ 
พบว่านักเรียนผู้ได้รับการอบรมจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของนักเรียนที่ได้รับการอบรมและ
ตอบแบบประเมินผลโครงการ แสดงระดับความพึงพอใจในระดับ มาก และ มากที่สุดจ านวนเท่าๆกัน 
รองลงมาคือระดับ ปานกลาง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.1 ของทั้งหมด และจากการวัดระดับความพึงพอใจรายการประเมินต่างๆ ในหัวข้อความพึง
พอใจ น ามาหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโครงการอบรมด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ พบว่า 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ คือ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของนักเรียนผู้
ได้รับการอบรมทั้งหมด 
 
ด้านความรู้แล้วความเข้าใจ 

สรุปผลจากแบบประเมินโครงการอบรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  
ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ได้รับการอบรมจากจ านวนทั้งหมด 92 คน มีนักเรียนตอบแบบประเมิน
โครงการจ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 97.83 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการจ านวน 4 หัวข้อ จาก
จ านวนผู้ได้รับการอบรมซึ่งตอบแบบประเมินโครงการจ านวน 90 คน แสดงความคิดเห็นในรายการ
ประเมินดังนี้การประเมินด้านการได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ของผู้ได้รับการอบรม นักเรียนผู้ได้รับ
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การอบรมจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 มีความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมาคือความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด จ านวน 40 คน ร้อยละ 44.4 และมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุด ที่ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมินโครงการทั้งหมดการ
ประเมินด้านความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ของผู้ได้รับการอบรม นักเรียนผู้ได้รับการอบรม
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 มีความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมาคือความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 36 คน ร้อยละ 40 และมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุดที่ระดับปานกลาง จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ8.9 ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมินโครงการทั้งหมดการประเมินด้านความเหมาะสม
ของวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ของผู้ได้รับการอบรม นักเรียนผู้ได้รับการอบรมจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.2 มีความพึงพอใจในระดับ มากและมากที่สุดจ านวนเท่ากัน และมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุดที่
ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมินโครงการ
ทั้งหมด การประเมินด้านความคุ้มค่าต่อสิ่งที่ได้รับจากการอบรมเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปการอบรมครั้งนี้
ของผู้ได้รับการอบรม นักเรียนผู้ได้รับการอบรมจ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 447.3 มีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก รองลงมาคือระดับ มากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และมีความพึงพอใจใน
ระดับต่ าสุดที่ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมิน
โครงการทั้งหมด 

 จากการประเมินรายการ 4 รายการข้างต้นและน ามาหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
โครงการอบรมด้านความพึงพอใจต่อวิทยากรของโครงการ พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็น
ร้อยละ 38.48 ของนักเรียนผู้ได้รับการอบรมทั้งหมด 

 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
  สรุปผลจากแบบประเมินโครงการอบรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ด้านการน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ของผู้ได้รับการอบรมจากจ านวนทั้งหมด 92 คน มีนักเรียนตอบแบบ
ประเมินโครงการจ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 97.83 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการจ านวน 4 
หัวข้อ จากจ านวนผู้ได้รับการอบรมซึ่งตอบแบบประเมินโครงการ 
จ านวน 90 คน แสดงความคิดเห็นในรายการประเมินดังนี้ด้านความสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
เรียนในชั้นเรียนของนักเรียนผู้ได้รับการอบรม นักเรียนจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1มีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจในระดับ มาก จ านวน 33 คน ร้อยละ36.7 และมีความพึง
พอใจในระดับต่ าสุด ที่ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของผู้ได้รับการ
อบรมที่ตอบแบบประเมินโครงการทั้งหมด ด้านความสามารถในการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องของนักเรียนผู้ได้รับการอบรม พบว่า นักเรียนจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.6 มีความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมาคือความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด จ านวน 29 คน ร้อยละ 
32.2 และมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุด ที่ระดับความพึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
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ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมินโครงการทั้งหมดการประเมินเรื่อง โครงการอบรมครั้งนี้เป็น
แนวทางให้น าทักษะที่ได้ไปใช้ร่วมกับการท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ท่านสนใจอยู่ พบว่า นักเรียน
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 มีความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมาคือความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 38 คน ร้อยละ 42.2 และมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุด ที่ระดับความพึงพอใจน้อย 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมินโครงการทั้งหมดและการ
ประเมินเรื่อง โครงการอบรมครั้งนี้จุดประกายให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมอยากเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์
เพียงใด พบว่า นักเรียนจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด รองลงมา
คือความพึงพอใจในระดับ มาก จ านวน 34 คน ร้อยละ 37.8 และมีความพึงพอใจในระดับต่ าสุด ที่ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของผู้ได้รับการอบรมที่ตอบแบบประเมิน
โครงการทั้งหมด 

จากการวัดระดับความพึงพอใจรายการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ของ 
นักเรียนที่ผ่านการอบรม น ามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จ านวนเฉลี่ย 38.25 คน พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ คือ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 34.43 ของนักเรียนผู้ได้รับการอบรม
ทั้งหมด 
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โครงการ เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน
ในท้องถิน่ 

    จัดขึ้นเมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2558   
 สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า   
 งบประมาณ  งบแผ่นดิน (สถาบันวิจัย)    40,000  บาท   
 คณะวิทยากร ประกอบด้วย 
   - ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  มุขวะชิ 
   - นางสาวกนกวรรณ วรดง 
   - นางณิชานันท์ กุตระแสง 
   - นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา  
   - นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช 
   - นายธวัชชัย   พันธุกาง 
   - นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 55 คน 
อาจารย์ จ านวน 5 คน บุคลากร จ านวน 7 คน นักศึกษา จ านวน 10 คน 
   รวมทั้งหมด จ านวน 77คน    

    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
       โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่
เยาวชนในท้องถิ่น  ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน จากงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  2558 ได้ด าเนินโครงการขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โดยจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการมีจ านวน  77 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 -3  
โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า  เข้ารับการอบรม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
 และบุคลากร อาจารย์  โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะอาจารย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน  เป็นการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่
นักเรียนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการประเมินกิจกรรมโครงการและ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการด าเนินโครงการได้ดังต่อไปนี้ 
   ผู้ได้รับการอบรมในโครงการที่ตั้งเป้าไว้จ านวน 77 คน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ ท าการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินโครงการ  พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจ านวน  68 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.31 ของจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งเอาไว้นั้นเอง  แบ่งออกเป็นเพศหญิง 33 คน  และเพศชาย 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.5 และ 
51.5 ตามล าดับ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 16.2 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 33.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 41.2 นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 2.9 และครูผู้สอน บุคลากร  ร้อยละ 5.9 
 
ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ 
   การประเมินความส าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ แล้วกรอกข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการในด้านต่าง ๆ  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติในด้านความพึงพอใจต่อภาพรวม
ของโครงการ ประกอบไปด้วยรายการประเมิน 5 รายการ ได้แก่  ความน่าสนใจของเนื้อหากิจกรรม  ความ
เหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ความพึง พอใจต่อรูปแบบในการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของ
เอกสารและสื่อประกอบกิจกรรม  และจ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าระดับความพึงพอใจต่อภาพรวม
กิจกรรม 3 รายการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  และอีก 2 รายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
หาค่าเฉล ี่ยระดับความพึงพอใจในกลุ่มนี้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ได้รับการอบรม
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรม  และคิดเห็นว่ากิจกรรมที่จัดมี
การบริหารจัดการกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
 
ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร 
   ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ในด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ประกอบไปด้วย
รายการประเมิน 4 รายการ  ได้แก่  ความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสารสิ่งที่สอนให้ผู้เ ข้าร่วมกิจกรรม
น่าสนใจ วิทยากรใช้เวลาในการท ากิจกรรมแต่ละฐานได้อย่างเหมาะสม  และสามารถสอนและใช้สื่ออุปกรณ์
ประกอบในกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจาก 4 ประเด็น ข้างต้น พบว่าระดับความพึงพอใจต่อวิทยากร ใน
การถ่ายทอดเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียนครั้งนี้  ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  70.22  ของผู้ได้รับการ
อบรมทั้งหมด 
 
ด้านความรู้แล้วความเข้าใจ 
   เมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการอบรมว่าได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่วิทยากรถ่ายทอดให้มากน้อยเพียงใด  พบว่าผู้ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สอน มาก ร้อยละ 52.9  แสดงถึงความเข้าใจต่อกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้  
ทั้งทางคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ นักเรียนได้ทดลองหรือได้
ปฏิบัติจริง  ท าให้นักเรียนสามารถจินตนาการหรือติดต่อยอดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ท าได้ 
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ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
   ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ในด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ  ประกอบไป
ด้วยรายการประเมิน 2 รายการ คือ  เมื่อได้รับการอบรมแล้วสามารถน าความรู้หรือทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่
ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อยอดได้  และความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องที่ได้เรียนรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้
พบว่า  จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโครงการอบรมด้านการน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้อยู่ในระดับมาก  คือ 4.435  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อได้รับความรู้และเทคนิคทักษะต่าง 
ๆ  แล้วมีความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในการเรียนในห้องเรียนและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นเข้าใจต่อได้นับว่าจะ
เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเอง และแก่ผู้อ่ืนด้วยต่อไป 
   จากผลการประเมินความส าเร็จของโครงการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น  ที่จัดขึ้นใน
ครั้งนี้  ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านชุดกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน  ซึ่งอาจจะเป็นทักษะหรือความรู้ที่นักเรียน
ยังไม่เคยทราบมาก่อน  ท าให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะไขว่หาความรู้ในทุก ๆ ฐานกิจกรรม อีกทั้งทางคณะ
วิทยากรได้ให้ความรู้และยังได้มอบอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนทางไว้ให้ กับโรงเรียน  เพ่ือน าไปใช้
ประกอบในการเรียนวิทยาศาสตร์แก่ทางโรงเรียนบ้านนาตาลค าข่าต่อไป  เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนและต่อ
ยอดความคิดด้านวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่ได้ท าและสามารถถ่ายทอดให้แก่นักเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
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โครงการ เรื่อง จัดการขยะของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อภายในอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

    จัดขึ้นเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2558   
 สถานที่ด าเนินโครงการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 งบประมาณ  งบแผ่นดิน 50,000  บาท   
 คณะวิทยากร  ประกอบด้วย 
   - ผศ.ดร.เนตรนภัส   ตันเตม็ทรัพย์ 
-  นางไพศรี  วรรณแสงทอง 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม บุคลากร และนักศึกษา  จ านวน  46 คน 

    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
       โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และขยะติด
เชื้อภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผนดิน (งบกลาง) 
ปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้ด าเนินการจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เพ่ือให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการขยะ 
ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ 
และพนักงานห้องปฏิบัติการ บุคลากร ที่มีการท างานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถน าทักษะ 
ความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไปได้ ซึ่งการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือ 
ประเมินผลโครงการ หลังจากด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้วและท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติจากแบบ
ประเมินผลโครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติจากการประเมินโครงการการจัดการขยะ ของเสียอันตราย และ
ขยะติดเชื้อภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผนดิน (งบกลาง) 
ปีงบประมาณ 2558 ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากการเข้าร่วมโครงการอบรมของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด จ านวน 46 คน แสดงความพึงพอใจในรายการประเมินดังนี้ หัวข้อเนื้อหาในการอบรมมี
ความน่าสนใจ ระยะเวลาในการจัดอบรมเหมาะสม รูปแบบด าเนินการจัดการอบรมเหมาะสม การ
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ความเหมาะสมของสถานที่ ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ การตอบข้อซักถาม เนื้อหาสาระของการอบรม การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปใช้ประโยชน์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมให้ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก 
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โครงการ เรื่อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
    จัดขึ้นเมื่อวันที่  31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2558     

 สถานที่ด าเนินโครงการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 งบประมาณ  สนับสนุนจากทางโรงเรียน40,640  บาท   
 คณะวิทยากร  ประกอบด้วย 
   - นายเชิดตระกูล  หอมจ าปา 
   - นางสาวกนกวรรณ วรดง 
   - นางณิชานันท์ กุตระแสง 
   - นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา  
   - นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช 
   - นายธวัชชัย   พันธุกาง 
   - นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร  
 ผู้เข้าร่วมอบรม นักศึกษานักเรียนมัธยมตอนปลายจากโรงเรียน 

นครพนมวิทยาคม  จ านวน  32 คน 
 

    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี
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วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการท า
ปฏิบัติการด้วยตัวของนักเรียนเอง อีกทั้งเพ่ิมทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และสามารถ
ใช้ได้อย่างถูกวิธีและสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานได้ 

 

 



 

 

 51 

นิทรรศการงานรวมน้ าใจไทสกล ประจ าปี 2558 
    จัดขึ้นระหว่างวันที่  16-25 มกราคม 2558 

 สถานที่ด าเนินโครงการ  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
 งบประมาณ  (งบกลาง มรภ.สน.)  25,000  บาท 
 ผู้เข้าร่วมงาน  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน 1,000 คน 

    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
  สรุปได้ว่า ผู้เข้าชมได้รับความรู้ใหม่ๆ  น่าสนใจ กิจกรรมภายในงานสร้างสรรค์ โดย
ภาพรวมแล้วผู้เข้าชมงานมีความเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ อยู่ในระดับ
มาก  และเมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าชม พบว่า ผู้ เข้าชมงานมีความเห็นว่า  ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการชมนิทรรศการอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรมที่ได้เข้าชม 
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กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2558 
    จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 

 บริเวณจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์  หน้าอาคาร 
    ศูนย์วิทยาศาสตร์  และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (9422- 
    9423) กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) 
 งบประมาณ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  10,000 บาท 
 ผู้เข้าร่วมอบรม  อาจารย์  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

จ านวน  300 คน 
    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
  สรุปว่า ผู้เข้าชมได้รับความรู้ใหม่ น่าสนใจ กิจกรรมภายในงานสร้างสรรค์  โดยภาพรวม

แล้วผู้เข้าชมงานมีความเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการของสาขาวิชาและ

หน่ายงานต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมที่ได้เข้าชม พบว่า ผู้เข้าชมงานมี

ความเห็นว่า  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการของสาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  

อยู่ในระดับมากทุกกิจกรรมที่ได้เข้าชมเช่นกัน 
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งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร ์
 

เดือน ผู้ขอรับบริการ จ านวน 
(ตัวอย่าง) 

จ านวน 
(พารามิเตอร์) 

ต.ค. 57 1.น.ส.จิราพร     ทาระกะจัด 
2.โรงพยาบาลรักษ์สกล 
3.โรงผลิตน้ าดื่มราชพฤกษ์  มรภ.สน. 
4.หน่วยประปา  มรภ.สน. 

1 
3 
3 
3 

11 
17 
19 
20 

รวม 10 67 
พ.ย. 57 1.ร.ต.อักษฎาวุธ   ยอดม ี

2.ส านักงานจัดการน าเสียสาขามุกดาหาร 
3.โรงเรียนบ้านแมดนาทม 
4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 

1 
8 
1 
1 

5 
28 
1 
1 

รวม 11 35 
ม.ค.58 1. โรงพยาบาลดอนตาล 2 23 

รวม 2 23 
เม.ย.58 1.นายสุเมธ   วงศ์สุธรรม 

2.หจก.ส.โชคไพศาล 
3. อบต.เชิงชุม 
4.โรงพยาบาลรักษ์สกล 

4 
1 
2 
3 

28 
8 
16 
15 

รวม 10 67 
พ.ค.58 1.อบต.กกปลาซิว 

2.เทศบาลต าบลโคกศรี  อ.สว่างแดนดิน 
3.เทศบาลส่องดาว 
4.โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาค า 
5.อบต.หนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน 
6.นางสาวจาราวี   กุลยะ 
7.เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

1 
9 
1 
1 
1 
8 
1 

11 
36 
17 
10 
10 
24 
8 

รวม 22 116 
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เดือน ผู้ขอรับบริการ จ านวน 
(ตัวอย่าง) 

จ านวน 
(พารามิเตอร์) 

มิ.ย.58 1.ดร.ปูริดา   วิปัชชา 
2.เทศบาลต าบลสร้างค้อ 
3.โรงพยาบาลรักษ์สกล 

2 
2 
1 

12 
20 
5 

รวม 5 37 
ก.ค.58 1.เทศบาลต าบลสร้างค้อ 

2.ดร.ปูริดา   วิปัชชา 
3.โรงพยาบาลรักษ์สกล 
4.ดร.วิจิตรา   สจุริต 

2 
1 
1 
9 

20 
11 
9 
11 

รวม 13 51 
ส.ค.58 1.เทศบาลต าบลบงใต้ 

2.เทศบาลต าบลกุดบาก 
3.นายเกริกกฤษณ์  โชคชัยรัชดา 
4.โรงพยาบาลรักษ์สกล 
5.น.ส.สุทัสสา   ยังแสนภู 
6.นายบุญยฤทธิ์   การวิจิตต์ 
7.น.ส.จาระจี   กุลยะ 

14 
2 
1 
3 
2 
4 
4 

130 
26 
11 
17 
4 
8 
4 

รวม 29 200 
ก.ย.58 1.น.ส.สุทัสสา   ยังแสนภ ู

2.นายบุญยฤทธิ์   การวิจิตต์ 
3.นางจุไรรัตน์ ศุภวงศานนท์ 
4.โรงพยาบาลรักษ์สกล 
5.โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 

2 
4 
1 
1 
1 

4 
8 
4 
10 
4 

รวม 9 30 
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 สุรปงานบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ แก่ชุมชนและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558 ดังแผนภูม ิ

 
 

งานบริการหอ้งประชุมศูนย์วทิยาศาสตร ์
 

ห้องประชุมใหญ่ (9101) 
เดือน วันที ่ เร่ือง หน่วยงานที่ใช้ 

ต.ค.57 1 สอนเพิ่มเติมและประชุมนักศึกษา อ.จิราภรณส์ุมังคะ 
4 อบรมเพิ่มเติมนักศึกษาชีววิทยาและวิทย์ค.บ. ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน 
7 สอบรายวิชาจลุชีววิทยา อ.สุวภา ยศตะโคตร 
8 ประชุมกองทุน อ.นิกร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
17 อบรมก่อนเตรียมฝึกประสบการณ ์ สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
18 การเรยีนการสอน ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน 
21 อบรมกายวิภาค สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
31 สอบเค้าโครงนักศึกษาชีววิทยา อ.นพรัตน์  สิทธิวงศ์ 

พ.ย.57 2 กิจกรรมการการเรียนการสอน ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน 
7 อบรมศักยภาพของนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 กิจกรรมการการเรียนการสอน ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน 

11-12 อบรมการแพทย์แผนไทยและนวดฝาเท้า สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
13 ประชุมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
14 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกงาน สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 

ต.ค.57 พ.ย.57 ม.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

10 11 
2 

10 
22 

5 
13 

29 

9 

67 

35 
23 

67 

116 

37 

51 

200 

30 

จ านวนตัวอย่าง จ านวนพารามิเตอร์ 
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เดือน วันท่ี เรื่อง หน่วยงานที่ใช้ 
ธ.ค.57 9 สัมมนาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาคณติศาสตร ์

11 ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเคม ี
15 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีท่ี 4 สาขาวิชาคณติศาสตร ์
20 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อ.สุทิศา ซองเหล็กนอก 
22 อบรมทักษะด้านระบาดวิทยา สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
29 อบรมการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 

ม.ค.58 5 ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
9 สอบโควต้าประเภทคนด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
15 อบรมสมาธิบ าบัดแบบ SKT สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
22 ประชุมนักศึกษาเรื่องการจัดคา่ยกจิกรรมพัฒนาเด็กร่วมกับ

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 
อ.ประวิทย์อ่วงอารีย ์

25 อบรมโครงการประชาธิปไตยในสถานการณ์ปัจจุบัน อ.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกลุ 
30-31 อบรมโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ์

ร.ร.นครพนมวิทยาคม 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ก.พ.58 1 อบรมโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 
4 อบรมการสร้างสื่อสุขภาพ สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
5 กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.วิจิตรา สุจริต 
10 กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 
11 สอบกลางภาค อ.สุวัสสา ปั่นเหน่ง 
21 สอบกลางภาค ดร.วิจิตรา สุจริต 
23 สอบกลางภาค ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 
25 ปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส ์
26 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 

มี.ค.58 6 ต้อนรับราชภฏัเทพสตรี ลพบรุี เขา้ศึกษาดูงานคณะวิทย ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
11 ประชุมหัวหน้าหมู่เรียน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
12 โครงการผลติสื่อและฝึกทักษะ อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร 
13 ประชุมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
16 สัมมนานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก น.ส.เกษสดุา  ค าภูษา 
20 อบรมโครงการการจัดการความเครียด สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
25 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 
27 อบรมสร้างสื่อคณุภาพ อ.สุวัสสา ปั่นเหน่ง 

30-31 กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 
เม.ย.58 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากลบัจากฝึกงาน สาขาวิชาเคม ี
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เดือน วันท่ี เรื่อง หน่วยงานท่ีใช้ 
 19-20 อบรมแกนน าการออกก าลังกายเพือ่สร้างเสริมสุขภาพ สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 

21-23 สอบน าเสนอโครงการวจิัยนักศึกษา สาขาวิชาคณติศาสตร ์
29-30 จัดค่ายคณิตศาสตร ์ สาขาวิชาคณติศาสตร ์

พ.ค.58 1 ประชุมเครือข่ายท างาน อพ.สธ. อ.จิราภรณส์ุมังคะ 
6 สอบโครงการวิจัย อ.ศุภกร อาจหาญ 
22 ด าเนินกิจกรรมเคมีวิชาการครั้งท่ี 2 สาขาวิชาเคม ี

25-26 อบรมการเขียนบทความวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
มิ.ย.58 4 อบรมประกันคณะวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

5 อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร ์
12 อบรมศูนย์เทอรโ์มอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้าน
พลังงาน 

มิ.ย.58 16-17 รายงานความก้าวหน้าผู้ขอต าแหนง่ทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
19-21 อบรมโครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม ้ คุณกนกวรรณวรดง 

25 พิธีไหว้คร ู โรงเรียนวิถีธรรม 
ก.ค.58 8-9 อบรมโครงการการจัดการขยะ ของเสียอันตรายใน

ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

(ดร.วิจิตรา สุจริต) 
10 ประชุมคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
14 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
15 น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
17 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมงานจรวดขวดน้ า คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
23 ประชุมร่วมกับ สวทช. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
28 ประชุมวันวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
29 อบรมการใช้เครื่องมือของสาขาวิชาเคม ี สาขาวิชาเคม ี

ส.ค.58 3 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
6 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาคณติศาสตร ์
7 ฟังบรรยายธรรมะโครงการพัฒนาคุณธรรม สาขาวิชาคณติศาสตร ์
10 อบรมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ห้องอนามัย 
13 อบรมของคณะครุศาสตร ์ อ.เพ็ญพรรษา อุ้ยปดัฌาวงศ ์

14-20 วันวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
21 อบรมวิทยาการระบาดภาคสนาม”การสอบสวนการ

ระบาดวิทยา” 
สาขาวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ 

23 ไหว้คร ู สาขาวิชาเคม ี
25 สรุปงานวันวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
28 ปฐมนิเทศนักศึกษากลับจากฝึกงาน สาขาวิชาเคม ี
29 กิจกรรมรับน้อง สาขาวิชาคณติศาสตร ์
31 สอนสมาธิบ าบัด SKT ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
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สิ่งแวดล้อม 
เดือน วันท่ี เรื่อง หน่วยงานท่ีใช้ 
ก.ย.58 1 สอนสมาธิบ าบัด สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

4 อบรมการพัฒนาหลักสตูรโดยเน้นผลการเรยีนรู้ฯ ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
11 ประชุมกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดฯ ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 
13 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสมัภาษณ์งาน 

ให้ได้งาน 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

16 จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 
18 วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาคณติศาสตร ์
21 กิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

ก.ย.58 28 สอบกลางภาค สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
28 ประชุมเพื่อเตรียมการส่งระบบฐานข้อมูล งานประกัน 
29 กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ ์

30 ฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ สาขาวิชาคณติศาสตร ์
 

 

ห้องประชุมเล็ก (9115) 
 

เดือน วันที ่ เร่ือง หน่วยงานที่ใช้ 

ต.ค.57 6 ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
7 ประชุมฝา่ยประชาสัมพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
13 ประชุมเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
14 สอบสัมภาษณเ์จ้าหน้าท่ีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
31 ประชุมกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

พ.ย.57 4 ประชุม อพวช. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
5 KM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
7 รับประทานอาหารเที่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13 ประชุมกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
14 ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทย์ฯสุขภาพ 
19 ประชุมส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
20 ประชุมงานคาราวานวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
26 ประชุมฝา่ยประชาสัมพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
27 ประชุมอาจารย์ประจ าสาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

ธ.ค.57 15 รับรองวิทยากร สาขาวิชาคณติศาสตรฯ์ 
26 ประชุมอาจารย์ประจ าสาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
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เดือน วันท่ี เรื่อง หน่วยงานที่ใช้ 
ม.ค.58 14 MOU กับโรงเรียนธาตุนารายณ์วทิยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

16 ประชุมประธานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
22 ประชุมการจัดท าวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
27 ประชุมเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร ์
28 ประชุมนักศึกษาช่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร ์

ก.พ.58 5 ประชุมอาจารย์ที่จะไปสอน จทบ.สน. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
9 MOU กับโรงเรียนเทศบาล 3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
11 จัดท าวีดีโอแนะน าคณะวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
16 ประชุมสาชาวิชา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
19 ประชุมพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
23 ประชุมอาจารย์สาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

มี.ค.58 5 ประชุมอาจารย์สาขา สาขาวิชาเคม ี
6 ประชุมเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร ์
9 ประชุมคณุนิชานันท์  คุณกนกวรรณ  คุณนิรันตรี  

และคณุธวัชชัย 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

9 ประชุมเจ้าหน้าท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
16 ประชุมอาจารย์สาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
17 ประชุมคณะกรรมการและประชุมวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
26 ประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
30 สัมภาษณ์อาจารย์ใหม ่ สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

เม.ย.58 3 ประชุมเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
9 ประชุมเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
9 ประชุมเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร ์
16 ท่านคณบดีพบลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
26 ประชุมงานตรวจวิเคราะห ์ ศูนย์วิทยาศาสตร ์
30 ประชุมการจัดท า มคอ.3 ในระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

พ.ค.58 8-10 รับรองวิทยากร สาขาวิชาคณติศาสตร ์
18 ประชุมคณะกรรมการวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
19 ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
25 ประชุมคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

มิ.ย.58 8 ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
19 ประชุมคณะกรรมการจรวดขวดน้ า คุณอนันตสิทธ์ิ ไชยวังราช 
23 ตรวจสอบคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
28 ประชุมผลงานทางวิชาการ 50% คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

29 ประชุมสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ี สาขาสารสนเทศฯ 
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เดือน วันที ่ เร่ือง หน่วยงานที่ใช้ 

ก.ค.58 3 ประชุมอาจารย์ประจ าสาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
8 ประชุมประกัน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
9 รับรองวิทยากร สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
10 ประชุมแกนน าท างานวิจัยร่วม สวทช. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
12 ประชุมการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
13 ประชุมอาจารย์สาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
14 ประชุมอาจารย์สาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
15 ประชุมการจัดท า มคอ. 7 สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
20 ประชุมเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร ์
22 ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
23 ประชุมประกันคณะวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

25-26 ประชุมอาจารย์สาขา สาขาวิชาฟิสิกส ์
27 ประชุมคณะกรรมการคณะวิทย ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
28 ประชุมรายงานความก้าวหน้า 50% คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
29 ประชุมหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ส.ค.58 3 ประชุมฝา่ยอาคารเตรียมงานวันวทิย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
6 ประชุมคณะกรรมการตอบปัญหาวันวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
7 ประชุมเตรียมงานวันวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
10 ประชุมกิจกรรมทักษะกระบวนการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
13 ประชุมวันวิทย ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
14 วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
15 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันวันวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
16 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 

17-19 วันวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
20 ประชุมการตรวจประกัน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
22 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
27 ประชุมอาจารย์ประจ าสาขา สาขาวิชาวิทย์ฯ สวล. 
28 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

31 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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เดือน วันที ่ เร่ือง หน่วยงานที่ใช้ 

ก.ย.58 2 ประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4 ประชุมงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
8 ประชุมกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
14 สอบพนักงานมหาวิทยาลยัเปลี่ยนจาก พรก. ป.โท ศูนย์วิทยาศาสตร ์
18 รับรองวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาคณติศาสตร ์
21 อาจารย์ปัญญา มหาชัยพบอาจารย์สาขา สาขาวิชาเคม ี
24 ประชุมเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร ์
25 ประชุมงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

26-27 ประชุม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

29-30 ประชุมฝา่ยรายงานข้อมูลงานปรญิญาบัตร ฝ่ายรายงานข้อมูล 
 
 
 

 สรุปหน่วยงานที่ขอใช้บริการห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็กของศูนย์วิทยาศาสตร์          
ดังแผนภูม ิ

 

 

หน่วยงำนที่ขอใช้ห้ปงประชุมใหญ่ (9101) 
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หน่วยงำนที่ขอใช้ห้ปงประชุมใหญ่ (9115) 

 
กิจกรรมอืน่ๆ ที่ศนูย์วิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมาย 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ า” 
    จัดขึ้นเมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2558 

 สถานที่ด าเนินการ ห้องสร้อยสุวรรณา  อาคาร 10 ชั้น 3  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 งบประมาณ  จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) 
   จ านวน 45,000 บาท   
 คณะวิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คือ 
   - ดร.ไชยพงษ์  เรืองสุวรรณ 
   - นายสุวิทย์   เปานาเรียง 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ได้แก่  นักศึกษานักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   จ านวน  150 คน 
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    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
      ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ า)  สามารถสรุป
การด าเนินงานได้  3 ประเด็น มีดังนี้ 
 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 หลังผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
จรวดขวดน้ า) พบว่าจากการส ารวจจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่  ความรู้  ความ
เข้าใจ  และทักษะกระบวนการ อยู่ในระดับ  มาก 
 
ด้านความพึงพอใจ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ า) 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ า) 
คาดว่าจะน าความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันไปใช้ประโยชน์ในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป 
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จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ า  ครั้งที่  14 

    จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 
 สถานที่ด าเนินการ สนามฟุตบอลหลังอาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 งบประมาณ  จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) 

จ านวน 60,000 บาท  และงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร   50,000 บาท 

 ผู้ประสานงานและดูแลการจัดกิจกรรมคือ นายอนันตสิทธิ์  ไชยวังราช 
 ผู้เข้าร่วมอบรม  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ที่อยู่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   จ านวน  40  ทีม  จะต้องมีสมาชิกอย่าง
น้อย  3  คน ไม่เกิน 5 คน ในแต่ละทีม 

      - ประเภทความแม่นย าระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน  10 ทีม 
      - ประเภทความแม่นย าระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  10 ทีม 
      - ประเภทความไกลระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน  10 ทีม 
      - ประเภทความไกลระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  10 ทีม  
     สรุปผลของการด าเนินโครงการ  
       ผลการด าเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (การจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ า)  สามารถสรุปการด าเนินงานได้  3 ประเด็น มีดังนี้ 
 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 หลังผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประเทศครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่าจากการส ารวจจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่  
ความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะกระบวนการ อยู่ในระดับ  มาก 
 
ด้านความพึงพอใจ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประเทศครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
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ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประเทศครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คาดว่าจะน าความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันไปใช้
ประโยชน์ในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป 
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 การแข่งขันเครื่องบนิกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 

 จดัขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 
 สถานที่ด าเนินการ โรงยิมส์นีเซียมพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 งบประมาณ  จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) 

จ านวน 35,000บาท   
 ผู้ประสานงานและดูแลการจัดกิจกรรมคือ นายภีระพัฒน์  ปัดทุมมา 

 ผู้เข้าร่วมอบรม  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ที่อยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   จ านวน 300-400 คน  

 สรุปผลของการด าเนินงาน 
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ มี 2 รุ่น ได้แก่ 

- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
- รุ่นทั่วไป 

1.คณะกรรมการ ในการจัดการแข่งขัน  
  - เจ้าหน้าที่สมาคมเครื่องบินกระดาษพับแห่งประเทศไทย จ านวน  1  คน 

- เจ้าหน้าที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)   จ านวน  2  คน 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 2  คน 
- นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน  15  คน 
 รวมทั้งหมด  จ านวน   20  คน 

2.จ านวนผู้เข้าชมการแข่งขัน  
-จัดการแข่งขัน 2 วัน ประมาณ 300 - 400 คน  

3.จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  159  คน 
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  จ านวน     77  คน 
- รุ่นทั่วไป   จ านวน     82  คน 

4.จ านวนผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินทั้งหมด  53  คน 
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  จ านวน     36  คน 
- รุ่นทั่วไป   จ านวน     17  คน 

5.จังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขัน 
- - สกลนคร  - นครพนม 
- - อุดรธานี  - มหาสารคาม 
- - กาฬสินธุ์ 
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6.ผู้เข้ารอบขันล าดับที่ 1-5 เพ่ือเข้าแข่งขันต่อไป 
-รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 เด็กชายจิรพันธ์    ทองจันทนาม อนุบาลอุดรธาน ี อุดรธาน ี
2 เด็กชายฐิตินันท์    คนไว อนุบาลวาริชภูม ิ สกลนคร 
3 เด็กชายชนาธิปเสนปญัจะ อนุบาลอุดรธาน ี อุดรธาน ี
4 เด็กชายศิริศักดิ์    สมสวสัดิ์ บ้านกุดเรือค า สกลนคร 
5 เด็กชายปิยะพงษ์  เหลาทอง บ้านดงสวรรค์(คุรรุาษฏรร์ังสรรค)์ สกลนคร 

 
-รุ่นทั่วไป 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นายเทพปัญญา  ชุมภูแสง มัธยมวาริชภมู ิ สกลนคร 
2 นายเคนจิตร      พิมพ์ภักดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 
3 นายเกียรติศักดิ์    ส าราญด ี พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 
4 นายฉัตรมงคล      ค าจันทร์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ ์
5 เด็กชายวีรยุทธพรหมจักร มัธยมวาริชภมู ิ สกลนคร 
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โครงการ ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ซึ่งเป็นโครงการ สนอง
พระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

    จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558 
 สถานที่ด าเนินการโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ จังหวัดสกลนครและอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 งบประมาณแผ่นดิน65,750 บาท 
 คณะวิทยากร  ประกอบด้วย 

      - คุณจันทร์วิภา    บุญอินทร์ 
      - คุณกนกวรรณวรดง 

 ผู้เข้าร่วมอบรม นักเรียน  นักศึกษาจ านวน   157  คน 
    สรุปผลของการด าเนินโครงการ  

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ เป็น
โครงการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์
วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการจัดขึ้นในวันที่  
19 – 21 มิถุนายน 2558 เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ และเพ่ือ
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ สู่โรงเรียนและชุมชน  ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ในการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร และ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินความส าเร็จของ
โครงการครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ หลังจากด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
และท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติจากแบบประเมินผลโครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 

หลังผ่านการอบรมโครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้  เป็นโครงการสนอง
พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน - ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์วิทยาศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการจัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 
2558 พบว่าจากการส ารวจจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก 
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ด้านความพึงพอใจ 
ด้านความพงึพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้  เป็น

โครงการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์
วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการจัดขึ้นในวันที่  
19 – 21 มิถุนายน 2558  พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้  เป็นโครงการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการจัดขึ้นใน
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558  คาดว่าจะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน 
และการท าโครงงานในหลักสูตรที่เรียน 
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