รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Sc 113 อาคารวิจัย
-----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผศ. ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
2. รศ. ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
3. ผศ. ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
4. ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
5. ดร. สุนทรี ศรีเที่ยง
6. นางสาวอมรรัตน์ วะสุรยี ์
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. รศ. ดร. จันทรพร ทองเอกแก้ว
2. ผศ. ชาญชัย ศุภอรรถกร
3. ผศ. ดร. เสนอ ชัยรัมย์
4. ผศ. ดร. สุระ วุฒิพรหม
5. ผศ. ชยาพร แก่นสาร์
6. ดร. ศักดิ์ดา น้อยนาง
7. ดร. สิทธิพงษ์ โกมิล
8. อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
แทน ดร. กติกา สระมณีอินทร์ กรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตอบรับเข้าร่วมการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559
(Regional Research Expo 2016)” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้
แนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” นั้น ในการนี้งานวิจัยขอสรุปการดาเนินงาน ดังนี้
1. ภาคนิทรรศการ เข้าร่วมแสดงผลงาน จานวน 3 เรื่อง คือ
1.1 หมอนขิดจากยางพารา
1.2 การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียด้วยน้ายางธรรมชาติและแป้ง
1.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
2. ภาคประชุมเสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้เสนอหัวข้อในภาคประชุมเสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 2 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อเสวนา
วิทยากร
พิธีกร
วันที่/เวลา/สถานที่
การตีพิมพ์บทความวิจยั ด้าน ผศ.ดร .วรศักดิ์ สุขบท
รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2559
วิทยาศาสตร์ในวารสาร
ผศ.ดร. วีรยุทธ นิลสระคู
ผศ.ดร. อุดม ทิพราช
เวลา 09.30-12.00 น. ณ
วิชาการระดับนานาชาติ
ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
อาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
ศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุณย การศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาการด้วยงานวิจัยทุน
รศ. ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล อุปพัทธ์
อุบลราชธานี
งบประมาณแผ่นดิน
รศ. ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์
ดร. กติกา สระมณีอินทร์
ขอความอนุเคราะห์กรรมการบริหารงานวิจัยประสานหัวหน้าภาควิชาแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เข้า
ร่วมงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จดั เตรียมพาหนะรับส่งรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการ โดยนักศึกษาและบุคลากรทีส่ นใจ
สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rre2016.ubu.ac.th เพื่อสารองที่นั่งซึ่งจะได้รบั ของที่ระลึก (เฉพาะ

กิจกรรมภาคการประชุม) สาหรับท่านที่สนใจเฉพาะภาคนิทรรศการสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ในกรณีที่ต้องการรถรับส่ง
นักศึกษาโปรดแจ้งงานวิจัยเพื่อประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนีม้ หกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งนี้มีจดุ เด่นหลายประการซึ่งสามารถดึงดูดผูเ้ ข้าร่วมการประชุมได้ เช่น
มี ศ.นพ. ยง ภู่วรรณ เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย” และมีคลินิกรับฟังปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การเร่งรัดนักวิจัยเพื่อรายงานผลสาเร็จของงานวิจัย ปี 2551 – 2555
ประธานแจ้งว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอความร่วมมือเร่งรัดนักวิจัยที่ยังไม่มีการรายงานผลสาเร็จของงานวิจัย ปี 2551 – 2555 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์
มีโครงการทีย่ ังไม่รายงาน ผลการดาเนินงานทั้งสิ้น 23 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้เชิญนักวิจัยที่ติดค้างรายงานเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา และให้มีแผนการดาเนินงานในการติดตามรายงานวิจัยที่ติดค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 สาหรับใน
กรณีของร่างรายงานการวิจัยที่ส่งมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ขอเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแจ้งสถานะของการอ่านร่างรายงานวิจัย
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
การรับรองร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2559
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยให้เพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การขออนุมัติเงินรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของ ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 การจัดทาวารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์
ประธานแจ้งว่า ได้ประสานกับคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 2559 (NESTC2016) เพื่อขอบทความมาตีพิมพ์ในวารสารของคณะโดยจะขอความร่วมมือจากเจ้าของผลงานพิจารณา
เขียนบทเพิ่มเติมจากผลงานโปสเตอร์ที่ร่วมแสดงในงาน NESTC2016
ที่ประชุมรับทราบ และให้ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาศาสตร์เขียนบทความวิชาการ
(Review Article) ลงในวารสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การขออนุมตั ิเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4.1.1 การขออนุมัติเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของอาจารย์สุนทรี ศรีเที่ยง
อาจารย์สุนทรี ศรีเที่ยง ขออนุมัติรบั เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
ที่
1

ชื่อบทความ
การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อ
ที่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้เขียน
รัชนีกร ปรือทอง
สุวรรณา สิทธิแต้สกุล
สุนทรี ศรีเที่ยง

รายละเอียดการตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉลองครบรอบทศวรรษสานัก
วิชาวิทยาสาสตร์สุขภาพ
ประจาปี 2559 หน้า 104118, 26 มกราคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานะ
ผู้เขียนหลัก

หมายเหตุ
Proceedings
ระดับชาติ
ภาษาไทย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ ข้อ 6 (2)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีการตีพิมพ์ผลงานฉบับเต็มในแบบรูปเล่มหรือรูปแบบ
2

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการจัดเรียงการตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ กรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็นภาษาไทยสามารถขอรับเงินรางวัล
ได้ 500.-บาท ต่อ 1 ผลงาน
รวมเงินรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น จานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัล จานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4.1.2 การขออนุมัติเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของ ผศ. ดร. สุระ วุฒิพรหม
ผศ. ดร. สุระ วุฒิพรหม ขออนุมัติรับเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
ที่
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
รายละเอียดการตีพมิ พ์
สถานะ
หมายเหตุ
สุริยา เฉลิมชาติ และ วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ Corresponding อยู่ในฐาน TCI
1 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
Peer Instruction ของนักเรียน สุระ วุฒิพรหม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่
ค่า IF=0.200
Author
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
รูปแบบความเข้าใจแนวคิดเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่

การเรียนรู้ ปีที่ 6 เล่มที่ 2 หน้า
232 – 242 (กรกฎาคมธันวาคม 2558)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ ข้อ 5 (4)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสถาบันทีต่ ีพิมพ์ต่อเนื่อง Impact Factor จากฐานข้อมูล TCI ไม่ต่ากว่า 0.01 บุคลากรสามารถขอรับ
เงินรางวัลได้ 1,500.-บาท ต่อ 1 ผลงาน
รวมเงินรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น จานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัล จานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4.1.3 การขออนุมัติเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของ ผศ.ดร. อัญชลี สาเภา
ผศ.ดร. อัญชลี สาเภา ขออนุมัตริ ับเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
ที่
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
รายละเอียดการตีพมิ พ์
สถานะ
หมายเหตุ
ฐาน ISI
1 Electrochemical
Albana Veseli ,
Sensors and Actuators
ผู้เขียนร่วม
determination of
Impact
Factor
Majlinda Vasjari,
B: Chemical, Vol. 228,
histamine in fish sauce
= 4.097
pages 774-781, June 2016
Tahir Arbneshi,
using heterogeneous
Ahmet Hajrizi,
carbon electrodes
Ľubomír Švorc,
modified with rhenium
(IV) oxide
Anchalee
Samphao,
Kurt Kalcher
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ ข้อ 5 (1) ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอันดับอยู่ในคลอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus และมีค่า Impact Factor ซึง่ สืบค้นได้จากฐานข้อมูล
Journal Citation Reports (JCR) ในปีล่าสุด บุคลากรสามารถขอรับเงินรางวัลได้ 5,000.- บาท ต่อ 1 ผลงาน กรณีที่เป็นผู้เขียน
ร่วมสามารถขอรับเงินรางวัลได้ร้อยละ 50
รวมเงินรางวัลทีไ่ ด้รับ จานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัล จานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม2559
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบให้งานวิจัยปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้เงินรางวัลผลงานตีพมิ พ์
คณะวิทยาศาสตร์ ข้อ 5.1 บัดนี้งานวิจัยได้ดาเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายละเอียดข้อ 5 (1) และ (2) ดังนี้
ข้อ 5. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
(1) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
และมีค่า Impact Factor ซึ่งสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ในปี
ล่าสุด และมีการจัดอันดับวารสาร โดย SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอันดับอยู่ในคลอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject
category ที่ตีพิมพ์ บุคลากรสามารถขอรับเงินรางวัลได้ 5,000.-บาท ต่อ 1 ผลงาน
(2) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
และมีค่า Impact Factor ซึ่งสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ในปี
ล่าสุด และมีการจัดอันดับวารสารโดย SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอันดับอยู่ในคลอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject
category ที่ตีพิมพ์ บุคลากรสามารถขอรับเงินรางวัลได้ 3,500.-บาท ต่อ 1 ผลงาน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์)
นักวิเทศสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม
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