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จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Science’s Newsletter, Ubon Ratchathani University

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำา

ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29 ในปีนี้มีผู้สำาเร็จการศึกษา จากคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำานวน 

409 ราย ระดับปริญญาตรี จำานวน 371 ราย ระดับปริญญา

โท จำานวน 36 ราย และระดับปริญญาเอก จำานวน 2 ราย 

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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Dean’s Talk
รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

     รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

เนื่องในวาระแห่งปีใหม่นี้  ขอส่งความปรารถนาดีมายัง

ครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ปี 2564 ปีวัวทองนี้ เป็นปี

ที่ดีที่สุดของทุกท่าน เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่จะทำาสิ่งดี ๆ  ให้กับตนเอง

และองค์กร เรามีเป้าหมายเดียวกัน และจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายนั้น

ด้วยความมั่นใจ “เร�จะเป็นคณะวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ�ในอ�เซียน” 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่ม เท เสียสละเพื่อคณะทั้ งทาง

ตรงและทางอ้อม และขออำานวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี

มีมิตรภาพ มีความรักที่ดี  ขอให้ทุกท่านมีพลังที่จะต่อสู้กับ

ชีวิตผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีตลอดปี 2564 นี้นะคะ

What’s Inside
เนื้อหาในจดหมายข่าว

คณะผู้จัดทำา 
SCIENCEUBU NEWSLETTER
ที่ปรึกษ� : รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
บรรณ�ธิก�ร : ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

          และวิชาชีพ

กองบรรณ�ธิก�ร
นายเพลิน  วิชัยวงศ์    นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ
นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร   นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการ

ศิลปกรรม 
นายธวัชชัย  สลางสิงห์  อาจารย์ประจำาสาขาเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื่อสาร
    แขนงเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ 

     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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News & Events
ข่าวและกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 

พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและ
กิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากร

สร้าง e-Portfolio ด้วย
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

Young Clever Rubber and 
Polymer Camp

คณะวิทย�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี  จัด

พิธีมอบทุนสนับสนุน “โครงก�รก�รประกวดโครง�นของนัก

วิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์” ครั้งที่ 23 The Twenty-Third Young 

Scientist Competition: YSC2021 มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก 

จำานวน 41 โครงงาน เข้ารับทุนโครงงานละ 3,000 บาท เมื่อวันอังคาร

ที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “พิธีทำ�บุญตักบ�ตรพระ

สงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมคณบดีพบปะบุคล�กร” เนื่องในโอกาสวัน

ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 และร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรม

สันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารและ

บุคลากรภายในคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ลาน

กิจกรรมอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�น ี  ลงพื้น

ที่บริการวิชาการโรงเรียนลือคำาหาญวารินชำาราบในการเป็น

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก�รสร้�ง e-Portfolio 

ด้วยแอปพลิเคชันบนสม�ร์ทโฟน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จำานวน 524 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง

ประชุม โรงเรียนลือคำาหาญ วารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ส�ข�วิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์ 

จดัโครงการ “ค�่ยก�รย�ง ม.อบุลฯ ครัง้ที ่8” ภายใตห้วัขอ้ “Young 

Clever Rubber and Polymer Camp” ให้แก่นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก 

จำานวน 34 คน สำาหรบัการจดัโครงการดงักลา่ว ไดร้บัการสนบัสนนุงบ

ประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 

– 27 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Awards Received
รางวัลทีได้รับ

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ขอแสดง

คว�มยินดีกับ อ�จ�รย์รัชวุฒิ  โคตรล�คำ� อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�

วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย�ศ�สตร์ และเป็นอ�จ�รย์

ที่ปรึกษ� พร้อมกับสม�ชิกชมรม UBU Green Club ทุกคน ที่

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้

ได้รับ “ร�งวัลก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อมของเย�วชน

ภ�ยในมห�วิทย�ลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำ�ปี 

2562 ระดับทอง” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำาเสนอโครงการลดการ

ใช้แก้วน้ำาพลาสติกจากร้านเครื่องดื่มผ่าน Web application ภาย

ใต้กิจกรรม We care we share และกิจกรรมวิ่งเก็บขยะ (plogging) 

ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทางชมรมยังกำาหนดให้มีกิจกรรม 

ขอ ขวดลงถัง กิจกรรม plogging (new normal) และกิจกรรมถังหมัก

รักษ์โลก เป็นต้น ซึ่งทางชมรม UBU Green Club อยากเชิญชวนให้

บุคลากร และนักศึกษาให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำากิจกรรมเพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สังคมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา ให้หันมารักษาสิ่งแวดล้อม

และเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต

อาจารย์รัชวุฒิ  โคตรลาคำา
อาจารย์ประจำาสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและสมาชิก 
UBU Green Club ผู้พามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีคว้ารางวัลการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
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Awards Received

Welcoming

รางวัลทีได้รับ

แนะนำาบุคลากรใหม่

คณะวิทย�ศ�สตร์ ขอแสดงคว�มยินดีกับ รอง

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเหมาะสม 

มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการปฏิบัติงานให้ได้รับรางวัล "บุคล�กรดีเด่นและ

ข�้ร�ชก�รพลเรอืนดเีดน่ ประจำ�ป ี2563"  ประเภท วชิ�ก�ร 

กลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

ดร.ธีระวัฒน์ 
ภิรมจิตรผ่อง

ดร.กาญจนา 
องคศิลป์

นางสาวชัญญากานต์ 
โกกะพันธ์ 

อาจารย์ประจำา
ภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำา
ภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำาภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 
และข้าราชการพลเรือนดี
เด่นประจำาปี 2563 ประเภท
วิชาการ
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New Administrative Team
แนะนำาคณะผู้บริหารชุดใหม่

รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

ดร.กัมปนาท
ฉายจรัส

ผศ.ดร.ชัชวิน
นามม่ัน

ดร.สมปอง
เวฬุวนาธร

รศ.ดร.เชิดศักด์ิ 
บุตรจอมชัย

รศ.ดร.ศักด์ิศรี
สุภาษร

ผศ.ดร.ช่อทิพย์
กัณฑโชติ

ผศ.ดร.ปุริม
จารุจำารัส

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและวิชาชีพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
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ผู้ช่วยศ�ตร�จ�รย์ ดร.ปุริม  จ�รุจำ�จำ�รัส รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและวิ เทศสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี “ก�รประชุมพบปะนักวิจัยคณะวิทย�ศ�สตร์” 

เพื่อชี้แจงการนำาเสนอของบประมาณแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม ประจำาปีงบประมาณ 2564 – 2565 ตลอดจนหลัก

เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนวิจัยที่ ได้รับการจัดสรร

และสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ที่ ได้รับการจัดสรรตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การบริหารงานวิจัยมีความสอดรับ

กับการปรับปรุงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ประจำาปี พ.ศ. 2563-2565 ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส่งผลให้การจัดทำา

คำาของบประมาณด้าน ววน. มีการเปลี่ยนแปลงโดยต้องคำานึงถึง

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำาคัญของแผนด้าน ววน. และการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีการปรับ

เปลี่ยนจากเดิมโดยงบประมาณส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรจากหน่วย

งานภายใต้ สอวช. แทนการจัดสรรจากสำานักงบประมาณ ซึ่งการ

จัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจำานวนมากเข้าร่วม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม SC 

138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Show & Share
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุม
พบปะนักวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์

7



|  SCIENCEUBU

Talented Faculty งานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน
คณาจารย์ที่มีผลงาน

ดร.นุชนาพร  พิจารณ์  
อาจารย์ประจำาภาควิชา
เคมี/หัวหน้าโครงการ

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  :  ก � ร ใ ช้

สมุนไพรไทยควบคู่ กับถ่�นข�วใน

ย�ฆ่�เชื้ออ�ห�รเป็นพิษ งบประมาณ 

1,448,000 บาท จากกองทุนส่งเสริม

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม

รศ.ดร.จันทรพร 
ทองเอกแก้ว
อาจารย์ประจำาภาค      
วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชีวภาพ/หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัย : ก�รเพิ่มปริม�ณ

ส�รแกมม� อะมิโนบิวทิเรต และส�ร

ประกอบฟินอลิกในข้�วกล้องอกด้วย

กระบวนก�รท�งชีวภ�พ เพื่อพัฒน�

เป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รสุขภ�พ  งบ

ประมาณ 293,000 บาท จากกองทุนส่ง

เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชา
ฟิสิกส์/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการวิจัย :  สร้�งคว�ม

ตระหนักด้�นส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลัก

วิธีดำ�เนินก�รของ GLOBE ประจำ�

ปีงบประม�ณ 2564  งบประมาณ 

293,000 บาท จากสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางสาวชัญญากานต์  
โกกะพันธ์ อาจารย์
ประจำาภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัย : ก�รจัดก�ร

ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

และวัฒนธรรม คว�มปลอดภัยใน

ก � ร ทำ � ง � น  ก ร ณี ศึ ก ษ � โ ร ง ง � น

อุตส�หกรรมในภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่�งของประเทศไทย งบ

ประมาณ 569,100 บาท จากกองทุนส่ง

เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย 
อาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์ร่วม
กับ ผศ.ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ อาจารย์
ประจำาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  :  ก � ร บ ริ ห � ร จั ด ก � ร นำ้ �

อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วยก�รเก็บข้อมูลผ่�นแอป

พลิเคชั่นบนสม�ร์ทโฟน ร่วมกับเทคโนโลยี GIS ใน

พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เ ก ษ  ง บ ป ร ะ ม า ณ  4 0 0 , 0 0 0 

บาท จากจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดกา

รนำ้า กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2
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ผลงานวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์

SCIENCEUBU
Faculty of Science’s Newsletter, Ubon Ratchathani University

รศ.ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

M. Amatatongchai*, S. Thimoonnee, P. Jarujamrus, D. Nacapricha, P. A. Lieberzeit, Novel 

Amino-containing Molecularly-Imprinted Polymer Coating on Magnetite-gold Core for Sensitive 

and Selective Carbofuran Detection in Food, Microchemical Journal, 158 (2020), 105298.  (Impact 

factor 3.594)  DOI: 10.1016/j.microc.2020.105298.   

รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

S. Panpinit, S. Pongsomboon, T. Keawin, S. Saengsuwan*, Development of 

multicomponent interpenetrating polymer network (IPN) hydrogel films based on 2-hydroxyethyl 

methacrylate (HEMA), acrylamide (AM), polyvinyl alcohol (PVA) and chitosan (CS) with enhanced 

mechanical strengths, water swelling and antibacterial properties, Reactive and Functional 

Polymers, 156 (2020), 104739. (Impact factor 3.333)   DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104739  

รศ.ดร.อัญชลี  สำาเภา 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

P. Butmee, J. Mala, C. Damphatick, K. Kunpatee, M. Kerr, E. Mehmeti, G. Raber, K.  

Kalcher, A. Samphao*, A portable selective electrochemical sensor amplified with Fe3O4@

Au-cysteamine-thymine acetic acid as conductive mediator for determination of mercuric ion, 

Talanta, 221 (2020), 121669-121681. (Impact factor 5.339)
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