
 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) โครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมบูรณาการการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

เชิงปริมาณ 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบ 
ให้เปล่า (3 โครงการ) 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท า 
ให้เกิดรายได้ (3 โครงการ) 
 

 
 
3 
 
3 

  
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 

  

2) โครงการซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์  (หลักสูตร
ปริญญาตรี 12 หลักสูตร) 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนที่
เป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (5 ห้อง) 
- จ านวนหลักสูตรมีการปรับปรุงตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (5 หลักสูตร) 
- จ านวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา (3 หลักสูตร) 
 

 
 
1 
 
 
1 
 

  
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

  

แบบฟอร์มรายงาน 64-1 

ในส่วนน้ีกรอกเมื่อสิ้นไตรมาส 4 



 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3) โครงการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
- โครงการประชาสัมพันธ์ ประชุม สัมมนา 
คณะวิทยาศาสตร์ (3 โครงการ) 
- โครงการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ (2 โครงการ) 
- โครงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียน 
การสอน 12 หลักสูตร (1 โครงการ) 

 
3 
 
2 
 
1 

  
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1) โครงการซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนที่
เป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (1 ห้อง) 
- จ านวนหลักสูตรมีการปรับปรุงตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (1 หลักสูตร) 
- จ านวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา (1 หลักสูตร) 

 
1 
 
1 
 
1 

  
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 

  

2) โครงการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
- โครงการประชาสัมพันธ์ ประชุม สัมมนาคณะ
วิทยาศาสตร์ (3 โครงการ) 
- โครงการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ (2 โครงการ) 
- โครงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (1 โครงการ) 

 
3 
 
 
2 
 
1 

 บรรลุ 
 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

  

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไตรมาส 3 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1) โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมบูรณาการการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เชิงปริมาณ 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบ 
ให้เปล่า (3 โครงการ) 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท า 
ให้เกิดรายได้ (3 โครงการ) 

 
3 
 
3 

  
บรรลุ 

 
บรรลุ 

  

2) โครงการซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปริญญาตรี 12 หลักสูตร) 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนที่
เป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (5 ห้อง) 
- จ านวนหลักสูตรมีการปรับปรุงตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (5 หลักสูตร) 
- จ านวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา (3 หลักสูตร) 

 
 
1 
 
 
3 
 

-ห้องปฎิบัติการยัง
ไม่ผ่านการประเมิน
รับรอง ครั้ง 2 
เหลืออีก 4 ห้อง 
(ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 5 
ห้องรอการ
ประเมิน) 

 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

 
 

 

 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เชิงปริมาณ 
- โครงการของสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ (5 โครงการ) 

 
5 
 

  
บรรลุ 

 

  

ในส่วนน้ีกรอกเมื่อสิ้นไตรมาส 4 



 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตาม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไตรมาส 3 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 เชิงคุณภาพ 
- ผลการประเมินคุณภาพของการจัดโครงการ 
(3.51 คะแนน) 

 
3.51 

 
บรรลุ 

4) โครงการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
- โครงการประชาสัมพันธ์ ประชุม สัมมนา 
คณะวิทยาศาสตร์ (3 โครงการ) 
- โครงการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ (2 โครงการ) 
- โครงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียน 
การสอน 12 หลักสูตร (1 โครงการ) 

 
3 
 
2 
 
 
1 

 บรรลุ 
 

บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 

  

 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวชยานันท์...อามาตย์ทัศน์ มือถือ 090-8419-171 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงาน 64-2 



 
 

ผลการด าเนินงานตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
โปรดกรอกผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. การพัฒนานักศึกษา 
1.1 การจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม/จ านวนผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด จัดโดย 

1) โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการ ภาค ก กพ. 

- 200 คน วันที่ 20-21 มี.ค. 64 คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 

-300 คน ระหว่างวันที่ 1-20 มิ.ย. 64 คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

 
1.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม/จ านวนผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด จัดโดย 

1)โครงการค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 2-4 
เม.ย. 64 รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 พ.ค. 
64 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนิโรธ
พิมพาราม 

- 400 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 2-4 เม.ย. 64 รุ่นที่ 
2 วันที่ 7-9 พ.ค. 64 

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนิโรธ
พิมพาราม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 



 
 

1.3 นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม/จ านวนผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด จัดโดย 
1) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
(NSC 2021) ประเภทโปรแกรมเพ่ืองาน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายกรินทร์ สีมา 
นายณัชธพงษ์ แสงบุตร 

รอบภูมิภาค: 5 มีนาคม 2564 
รอบระดับประเทศ: 19 มีนาคม
64 
 

ระบบ online กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดย สวทช. 
และ วช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร 
2.1 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ในรูปแบบการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด จัดโดย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research : R2R) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี จ านวน 40 คน 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะ
วิทยาศาสตร์ ตึก SCB.1 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2564 – 
2567 
และแผนปฏิบัติราชการคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์จ านวน 80 คน 

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 
2564 

ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก SCB.1 
คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์
การศึกษาสามพร้าว 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
(หัวหน้าสาขาและอาจารย์
ประจ าสาขา) 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
2564 

หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจ า
สาขาคณะวิทยาศาสตร์จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 
2564 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึก 
SCB.1 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์ 



 
 

โครงการเสวนาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ประจ าปี 2564 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สาย
วิชาการ) เข้าร่วมโครงการไม่ต ่า
กว่า 50 คน 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ห้อง 1101 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

โครงการอบรมการพัฒนา
หลักสูตร 
การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน อย่างมืออาชีพ 
CWIE (Cooperative and 
Work Integrated Education) 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
2564 
 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สาย
วิชาการ) เข้าร่วมโครงการไม่ต ่า
กว่า 70 คน 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1101 
ตึก SCB.1 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การคิด การเขียน โครงงานวิจัย
อย่างไรให้ได้งบประมาณ” คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
ไม่ต ่ากว่า 50 คน 

วันที่ 7 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม 1 online และ 
onsite คณะวิทยาศาสตร์  

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการเหลียวหลัง แลหน้า วิด
ยา ราชภัฏอุดรธานี 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 50 คน (ในรูปแบบ

วันที่ 29 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 
 คณะวิทยาศาสตร์   

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์  



 
 

“เสวนาถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การท างานเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดในยุคโควิด-19” 

ผสมผสาน แบบ Onsite และ 
แบบ online) 

 

โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่น
เยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เครือข่ายความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (17 โรงเรียน
เครือข่าย) 

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 
2564 

คณะวิทยาศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 อาจารย์ บุคลากร ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

โครงการ/กิจกรรม ชื่อ-สกุล อาจารย์ บุคลากรที่
ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 

รางวัลที่ได้รับ สถานที่จัด จัดโดย 

1)โครงการประกวดผลงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ 
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร 
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง 
ผศ. ดร. มัธณา วงศ์อารีย์ 
ผศ.ดร.ธนิศรา อินทโสติ 
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ 
ผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล 
ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา 
ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ 
ผศ.ธนัมพร ทองลอง 
ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา 
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา 
รศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา 
รศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า 
อ.ภานุพันธ์ ชื่นบุญ 

1รางวัลประเภทบทความวิจัย 
วารสาร ISI/Scopus 
2รางวัลประเภทบทความวิจัย 
วารสาร Journal (TCI) 
3รางวัลประเภทบทความวิจัย 
Nation Conference 
4รางวัลประเภทบทความวิจัย 
วารสารสืบเนื่อง 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะ
วิทยาศาสตร์ ตึก SCB.1 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 



 
 

3. การวิจัย 
3.1 การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ   **เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่ได้จัดงานในปีงบประมาณ 2564 จะจัดในปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย น าเสนอในงานประชุมวิชาการ วันที่ สถานที่จัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสารวิชาการ ฉบับท่ี/ปีที่  

ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร 

Generalized coupled Fibonacci and Lucas 
Sequences of fourth order modulo 3 and 
applications 

วารสารสืบเนื่องจากการ
ประสงค์ตีพิมพ์ Author 

ผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล 

The Marketing Mix Model 4C’s Factors Affecting the 
Selection of Fitness Center of People in Mueang 
District, Udon Thani Province. Nation Conference 1st Author 

ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา 

Online System Development for Analyze 
Productivity of Vegetables Planting in Greenhouse 
System Nation Conference Corresponding author 

ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ 

A general form of an alternative functional 
equation related to the Jensen’s functional 
equation ISI/Scopus Author 

อ.ภานุพันธ์ ชื่นบุญ 
Development of Suggest a Place and Bus Route in 
Udon Thani Municipality Nation Conference 1st Author 

ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา 
Parking Management System by Digital Image 
processing Nation Conference 1st Author 

ผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล 

THE INFLUENCE OF MARKETING MIX ON SPORTS 
TOURISM PROMOTION OF THE TRAIL RUNNING 
EVENTS Journal(TCI) 1st Author 



 
 

ผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล 

THE DIFFERENCES OF THE TRAINING SEQUENCES 
WITH I-SAN FOLK MUSIC LISTENING, IMAGERY, AND 
SELF-TALK ON EXERCISE ABILITY Journal(TCI) 1st Author 

ผศ.ธนัมพร ทองลอง 

THE EFFECT OF WEIGHT LOSS SUIT COMBINATION 
WITH EXERCISE ON PHYSICAL FITNESS AND 
METABOLIC RATE IN THE MALE AMATEUR BOXERS IN 
UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY Journal(TCI) Corresponding author 

ผศ.ธนัมพร ทองลอง 

A STUDY AND THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL 
FITNESS NORMS FOR ELEMENTARY STUDENTS IN 
SCHOOLS LOCATED IN SAM PHRAO SUBDISTRICT, 
MUEANG UDON THANI DISTRICT, UDON THANI 
PROVINCE Journal(TCI) Corresponding author 

ผศ.ธนัมพร ทองลอง 

EFFECT OF MI-PLONG EXERCISE PROGRAM ON 
MUSCLE FLEXIBILITY AND RANGE OF MOTION IN 
THAI MALE STUDENTS IN UNIVERSITY Journal(TCI) 1st Author 

ผศ. ดร. มัธณา วงศ์อารีย์ 

HEALTH RISKS ASSESSMENT FROM BENZENE ON THE 
ROADSIDE AREAS WITH HEAVY TRAFFIC IN UDON 
THANI DISTRICT, UDON THANI PROVINCE Journal(TCI) 1st Author 

ผศ. ดร. มัธณา วงศ์อารีย์ 

Indoor Air Quality of PM2.5 in Classrooms of 
Science Building, Udon Thani Rajabhat University, 
Thailand Journal(TCI) Corresponding author 



 
 

ผศ.ดร.ธนิศรา อินทโสติ 
Diversity of Freshwater Green Macroalgae in Phu 
Wua Wildlife Sanctuary Journal(TCI) 1st Author 

ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา 

The effect of self-monitoring of blood glucose on 
hemoglobin A1c levels and health care behaviors 
among military officer with type 2 diabetes, Fort 
Prachaksinlapakom hospital, Udon Thani province Journal(TCI) Corresponding author 

ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา 
Towards a Computational Model for the Prediction 
of Rubber Wood Price of a Rubber Plantation. ISI/Scopus Corresponding author 

ผศ. ดร. มัธณา วงศ์อารีย์ 

A Performance Study of CNT/TiO2/PVA Loaded on 
the Paper Filter for Benzene Treatment from 
Cigarette Smoke ISI/Scopus 1st Author 

รศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า 

Effect of pH on single phase BaFe12O19 
nanoparticles and their improved magnetic 
properties ISI/Scopus Corresponding author 

รศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า 
Effect of annealing temperature on the structural 
and magnetic properties of CeO2 thin films ISI/Scopus Corresponding author 

ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ 

Synthesis of copper-silver doped hydroxyapatite via 
ultrasonic coupled sol-gel techniques: structural 
and antibacterial studies ISI/Scopus Corresponding author 

ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ 

Effect of Crystallinity of Zeolite Beta on 
Physicochemical Properties and Performance of 
Cobalt Catalysts ISI/Scopus 1st Author 



 
 

ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร 

A Numerical Investigation on a Hybrid-
Parameterless Radial Basis Function Applied with a 
Meshless Method ISI/Scopus 1st Author 

รศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา 

Effect of acidic and sulfated environments on 
phase transformation, compressive strength and 
microstructure of natural rubber latex-modified 
cement pastes ISI/Scopus Corresponding author 

ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบ
วงษ ์

Reduction of Reinfection Rates with Opisthorchis 
viverrini through a Three-Year Management Program 
in Endemic Areas of Northeastern Thailand ISI/Scopus Corresponding author 

ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง 

TREMATODE METACERCARIAE INFECTION IN 
CYPRINOID FISH FROM UBOLRATANA RESERVOIR, 
NONG BUA LAM PHU PROVINCE, THAILAND ISI/Scopus Corresponding author 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. การบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด จัดโดย 
โครงการค่ายวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนโรงเรียนกู่แก้ว จ านวน
150 คน 

ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนกู่
แก้ว จ.อุดรธานี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลักดันให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าสู่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ผศ.เอราวัณ เบ้าทอง วันที่ 3 พ.ย. 2563 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นต าบลเชียงพิณ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม  

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิอพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงการค้า 

อ.กฤษฎา นามบุญเรือง ดร.
ศศิธร เพชรแสน และ ดร.
วณิชยา จรุญพงษ์ 

ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร จ.บึงกาฬ 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 

โครงการศึกษาและพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต ต าบลบ้านตาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 24 มิถุนายน 2564 บ้านสุข
สมบูรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.
อุดรธานี 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 

โครงการการถ่ายทอดความรู้การ
จัดการขยะเป็นศูนย์ zero 
waste school 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม และ
โรงเรียนเครือข่าย 

มิถุนายน-สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 



 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกร 
เรื่อง การยกระดับการผลิตพืช
อาหารเพื่อเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านทับล้อ ม.14 ต.ปะ
โค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

ผศ.ธวัชชัย จ ารัสแสง, อาจารย์
ดารินทร์ ล้วนวิเศษ, ดร.ศิณีวัณย์ 
พิทักษ์ทิม, อาจารย์สันติภาพ ศิ
ริวัฒนไพบูลย์, ผศ.ดร.มัธณา 
วงศ์อารีย์,ดร.ขวัญทิพา ปานเด
ชา และนางสาวศรีแพร วิเศษศรี 

ระหว่างวันที่ 29/3/2564 ทีมจากศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

อ.กฤษฎา นามบุญเรืองและ ดร.
ศศิธร เพชรแสน 

วันที่ 5 พฤษศจิกายน 2563-
วันที่9 ธันวาคม 2563 

หอประชุมโรงเรียนมัธยมน ้าตาล
นุสรณ์ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 
ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 

โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เศรษฐกิจ ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร 
รอบท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
จ านวน 40 คน 

26-27 มิถุนายน 2564 AIC ร่วมกับสาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรมและสาขาวิชาชีววิทยา 

โครงการบูรณาการสาธารณสุขสู่
ชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

120 ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2563
พ้ืนที่สามพร้าว 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



 
 

โครงการบริการวิชาการโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ
เฝ้าระวังและส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
เพ่ือขับเคลื่อนคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
อุดรธานี” 

250 คน ปีงบประมาณ 2563 อ.เมือง อ.
หนองหานอ.บ้างดุง 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

โครงการบริการวิชาการ อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการจ้างงาน 
covid-19 

ประชาชน และนักศึกษาในพ้ืนที่
เขตรับผิดชอบ ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการ 

พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

โครงการเสริมทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และส่งเสริมการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 9 โรงกิจกรรมการ
เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ได้
จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดณธานี 
โดยให้มีการน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบโปสเตอร์ 
และมีอาจารย์จากสาขาวิชา
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเป็น
ผู้รับฟังและให้ข้อแนะน า 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดณธานี 

คณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



 
 

โครงการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการขยะใน
ชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสง
อร่าม ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ปริมาณขยะ ประเภทและ
จ านวนขยะในครัวเรือนและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การจัดการขยะ 

ขยะในครัวเรือน 
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นศูนย์ (Zero  
waste)ความพึงพอใจ 
ระดับดี 

คณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม สถานที่จัด จัดโดย 
1)โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 7 เม.ย. 
64 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์จ านวน 150 คน 

วันที่ 7 เม.ย. 64 ใต้อาคารตึก SCB.1 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา 

 


