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Dean’s Talk
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

สวัสดีปีใหม่ 2565 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีทุกท่าน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที ่ผ่านมา เรายังอยู่

กับสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงเรียกได้ว่าเราได้ผ่านวิกฤตกันมาหลายครั้ง 

และทุกครั้งเราจะแข็งแกร่งขึ ้น วันนี้ เรายังสามารถทำางานภาย

ใต้วัฒนธรรมองค์กร “รวมใจ รวมพลัง ร่วมสร้�ง” เพื่อมุ่ง

เป็นสถ�บันชั้นนำ�ด้�นวิจัยวิทย�ศ�สตร์ระดับประเทศ เรา

สามารถสร้างสรรค์ผลงานฝ่าวิกฤตโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ถื อ เ ป็ น เ รื ่ อ ง น่ า ยิ น ดี แ ล ะ ชื ่ น ช ม อ ย่ า ง ยิ่ ง

ดิฉันเชื ่อมั ่นว่า เราจะมุ่งมั ่น จับมือกัน เดินหน้า ฝ่าฟัน

อุปสรรคทุกอย่างไปได้  เมื ่อเรายึดมั่นในค่านิยมขององค์กร 

Accountability, Teamwork, Organizational Learning, 

Management by Fact, Innovation และ Customer Focus 

เราจะร่วมผนึกกำาลังร่วมกันเป็น “ATOMIC”  เพื่อร่วมขับ

เคลื่อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทีมผู้บริหารขอขอบคุณ

ทุกท่านจากเบื้องลึกของหัวใจ สำาหรับความร่วมมือร่วมใจ 

ทุกท่านคือฟันเฟืองสำาคัญในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

ในวาระดิถีขึ ้นปี ใหม่  2565 (ปี เสือ )  ขออาราธนาสิ่ ง

ศักดิ์สิทธิ ์ทั ้ งสากลโลก จงดลบันดาลให้บุคลากร นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จงมีความสุขกาย 

สบายใจ ปราศจากโรคภัยใด ๆ และพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนา

คณะฯ มหาวิทยาลัย และประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ ้นไป

What’s Inside
เนื้อหาในจดหมายข่าว

คณะผู้จัดทำา
ScienceUBU 
Newsletter 

กองบรรณ�ธิก�ร
นายเพลิน  วิชัยวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ

นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการ 

ศิลปกรรม 
นายธวัชชัย  สลางสิงห์
อาจารย์ประจำาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แขนงเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ 

บรรณ�ธิก�ร

ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวิชาชีพ

ที่ปรึกษ�

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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Cover News
ข่าวจากหน้าปก

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

จัด “ง�นสัปด�ห์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2564” 

ตามที่รัฐบาลได้กำาหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิด�แห่งวิทย�ศ�สตร์ ไทย” เมื่อ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้แทนนักศึกษากล่าวสดุดีเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชวลิต 

ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ

บริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและอัญเชิญ

พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายสักการะโดย

พร้อมเพรียงกันและ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าว

วัตถุประสงค์การจัดงานและกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ ที่

ทรงเป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบทการพัฒนาประเทศที่อยู่ในยุคการพัฒนาด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าว

ทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

ตระหนักถึงความสำาคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อ

การดำารงชีวิต และเป็นการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

สำาหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจำาปี 2564 ปีนี้ ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเชิดชูเกียรติ

คณาจารย์ และนักเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อ

เสียง พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลนักวิจัย/ผลงานดีเด่น ประจำา

ปี 2564 ซึ่งทางคณะกำาหนดให้มีขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อ

สร้างขวัญกำาลังใจแก่อาจารย์/นักวิจัยคณะ โดยได้รับเกียรติ

จาก รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ ์ รอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ประธานใน

พิธีมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 4 รางวัล 

ประกอบด้วย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณฐพล  ทองปลิว 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ดีเด่น รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรศักดิ์  สุขบท ภาควิชา

ฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที ่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดี เด่น       

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชัยวุฒิ  วัดจัง ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม

ดีเด่น ผลงานอนุสิทธิบัตรเลขที่ 17581 : กรรมวิธีการผลิตบล็อกคอนกรีตลด

แรงกระแทกและ อ�จ�รย์รัชวุฒิ  โคตรล�คำ� ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้

รับรางวัลผลงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ผลงาน: การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่ บ้านศรีไค อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2564  https://bit.ly/3qdjV1N

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจำาปี 2564 
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คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Dream to Science ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 1

คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Dream to Science ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 2

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

โครงก�รส่งเสริมก�รสร้�งทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษ�ต่อใน

ระดบัอดุมศกึษ� ปกี�รศกึษ� 2565 หรอื ค�่ย Dream to Science 

ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook live ทางเพจ “ง�นรับเข้�ศึกษ� คณะวิทย�ศ�สตร์ 

ม.อุบลฯ” โดยกำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม ค่าย Drean 

to Science จะต้องเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือเป็น

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

โครงก�รส่งเสริมก�รสร้�งทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษ�ต่อใน

ระดบัอดุมศกึษ� ปกี�รศกึษ� 2565 หรอื ค�่ย Dream to Science 

ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook live ทางเพจ “ง�นรับเข้�ศึกษ� คณะวิทย�ศ�สตร์ 

ม.อุบลฯ” โดยกำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม ค่าย Drean 

to Science จะต้องเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือเป็น

ผู้ที่กำาลังศึกษาหรือสำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และมีเกรดเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยแบ่งกิจกรรม

เป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมแนะนำาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 237 คน และช่วงบ่าย

เป็นกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชาโดยที่แต่ละคน

สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น มีผู้สมัคร

เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 143 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ 

ห้อง SC-138 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูคลิป

ย้อนหลังการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/7z8YZIY6DB/

ผู้ที่กำาลังศึกษาหรือสำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และมีเกรดเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยแบ่งกิจกรรม

เป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมแนะนำาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 142 คน และช่วงบ่าย

เป็นกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชาโดยที่แต่ละคน

สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น มีผู้สมัคร

เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 118 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 

ณ ห้อง SC-138 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดู

คลิปย้อนหลังการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/7Rxipo56Lx/

News & Events
ข่าวและกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทย์ ม.อุบล ฯ โชว์ผลงานนวัตกรรม “ชุดตรวจแมกนีเซียมภาคสนาม
ในน้ำายางพารา” ไม่ต้องพ่ึงห้องแล็บ สะดวกรวดเร็วรู้ผลภายใน 1 นาที

นักวิจัยคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

โชว์ผลง�นนวัตกรรม “ชุดตรวจแมกนีเซียมภ�คสน�มใน

น้ำ�ย�งพ�ร�” ส�ม�รถตรวจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งห้องแล็บ 

สะดวกรวดเร็วรู้ผลภ�ยใน 1 น�ที และได้รับอนุญ�ตจดอนุ

สิทธิบัตรเรียบร้อย พร้อมต่อยอดก�รค้�หนุนก�รพัฒน�

และเพิ่มศักยภ�พในอุตส�หกรรมย�งพ�ร�ของประเทศ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปุริม  จ�รุจำ�รัส รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าคณะวิจัยโครงการ “ชุดตรวจ

แมกนีเซียมภ�คสน�มในน้ำ�ย�งพ�ร�” กล่าวว่า คณะวิจัยฯ ได้

ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม “ชุดตรวจแมกนีเซียมภ�ค

สน�มในน้ำ�ย�งพ�ร�” ที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของ

ตลาดและชุมชน ในการคิดค้นพัฒนาชุดทดสอบแมกนีเซียมภาค

สนามในน้ำายางพาราขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมใน

น้ำายาง ด้วยการตรวจวัดทางสีที่สามารถอ่านค่าได้ด้วยตาเปล่า 

โดยผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ก็ทำาได้อย่างรวดเร็ว

ทราบผลภายใน 1 นาที ทั้งยังใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยแต่ให้ผล

การวิเคราะห์เชิงกึ่งปริมาณที่มีความถูกต้องแม่นยำา ใช้สารเคมีและ

ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยจึงทำาให้มีปริมาณของเสียน้อยมากเมื่อเทียบ

กับวิธีมาตรฐาน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเหมาะกับผู้ประกอบการที่

แปรรูปน้ำายางสดเป็นน้ำายางข้น และต้องมีการตรวจวัดแมกนีเซียม

ก่อนและหลังการผลิตน้ำายางในขั้นตอนต่อไป ที่จะช่วยประหยัด

เวลาในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น 

สนใจนวัตกรรมชุดตรวจแมกนีเซียมภ�คสน�มในน้ำ�ย�งพ�ร� 

ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี โทร. 045-353300, 090-2875363

ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์
ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคใน
อาคารและบริเวณโดยรอบคณะ
วิทยาศาสตร์  ตามมาตรป้องกัน
และควบคุมโรคจากสถานการณ์
การระบาด (COVID-19)

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ดำ�เนิน

ก�รฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อโรค

ภ�ยในอ�ค�รและบริเวณโดยรอบคณะวิทย�ศ�สตร์  เพื่อ

คว�มปลอดภัยของนักศึกษ� บุคล�กร และประช�ชนโดย

ทั่ว ไปที่ม�ติดต่อร�ชก�ร ต�มม�ตรป้องกันและควบคุม

โ ร ค จ � ก ส ถ � น ก � ร ณ์ ก � ร ร ะ บ � ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส

โคโรน� 2019 (COVID-19) ที่กำ�ลังแพร่ระบ�ดอยู่ในขณะนี้ 

โดยการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำาความสะอาดและฆ่า

เชื้อโรคภายในอาคาร บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ บริเวณ

ลิฟต์ ห ้องเร ียน ห้องปฏิบ ัต ิการเร ียน/การสอน ห้องประช ุม 

ระเบ ียง เคาน์เตอร์ บริเวณร้านอาหารในอาคาร บริเวณทางเดิน 

บริเวณสัมผัสร่วม ณ อาคารวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

อาคารเคมี และอาคารฟิสิกส์ พร้อมจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

สำาหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแอลกอฮอล์ เพื่อให้บริการ

แก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยเริ่ม

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น

มาจนเสร็จสิ้นและแล้วเสร็จในวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
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คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory”

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม 
“คณบดีพบปะบุคลากร”  และ
รายงานผลการดำาเนินงานประจำา
ปีงบประมาณ 2564

 คณะวิทย�ศ�สตร์ จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติก�ร หัวข้อ 

“ก�รบูรณ�ก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสู่ก�รเกษตรอัจฉริยะ

แบบ Plant Factory” เมือ่วนัที ่6 - 7 กันยายน 2564 ณ หอ้ง Sc131 

อาคารวิจัย ให้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์โดยม ีศ�สตร�จ�รย ์ดร.ศริพิร  จงึสุทธวิงษ ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ เข้าร่วม

อบรม และได้รับเกียรติจาก น�ยกฤษณะ  ธรรมวิมล CEO บริษัท 

มาร์ส วัน จำากัด และบริษัทวังรี เฮลท์ แฟคตอร่ี จำากัด เป็นวิทยากร 

คณะวิทย�ศ�สตร์ จัดกิจกรรม "คณบดีพบปะบุคล�กร" 

และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นของทมีผูบ้รหิ�รคณะวทิย�ศ�สตร ์

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์(แอปพลิเคชัน zoom) 

เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้อง sc138 อาคารวิจัย คณะ

วิทยาศาสตร์ นำาทีมโดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร สำาหรับการจัด

กิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้ เพื่อพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ข้อเสนอแนะ แนวทางดำาเนินงาน และความคิดเห็นร่วมกัน และเพื่อ

มุ ่งมั ่นที ่จะยกระดับค่านิยม “ATOMIC” ขององค์กรร่วมกัน

อันประกอบดว้ย     Accountability รบัผดิชอบตอ่การทำางานและสงัคม 

Team Work ทำางานเป็นทีม Organization Learning เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง 

Innovation สรา้งสรรคน์วตักรรม และ Customer Focus มุง่เนน้ลกูคา้

ภ�ยใต้วัฒนธรรมในองค์กร “รวมใจ รวมพลัง ร่วม

สร้�ง”  เพื่ อพัฒน�ให้คณะวิทย�ศ�สตร์ก้ �วสู่ ก�ร เป็น

สถ�บันชั้นนำ�ด้�นวิจัยวิทย�ศ�สตร์ ด้วยคว�มมุ่งมั่นต่อไป

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก�รเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory” 

สำาหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อประยุกต์

ใช้ในการทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการ 

บูรณาการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ใน

การเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมในยุควิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการ

และเตรียมความพร้อมการจัดทำาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือถ่ายทอด

ความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาในอนาคตต่อไป
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คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
ต้อนรับ GISTDA
หารือด้านการพัฒนาบุคลากรและ
สำารวจพ้ืนท่ีการติดต้ังสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียม

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

วิทยาศาสตร ์   พร้อมผู้บริห�รคณะวิทย�ศ�สตร์  ต้อนรับ 

ดร.ดำ�รงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. 

(GISTDA) พร้อมคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.อดุลย์ จรรย�เลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรม�ศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิง่แวดลอ้ม รว่มใหก้ารตอ้นรบั เพือ่หารอืการสรา้งความ

ร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและสำารวจพื้นที่การติดตั้งสถานีรับ

สัญญาณดาวเทียม เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 

sc113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์” แสดง
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

คณะวิทย�ศ�สตร์ ร่วมกิจกรรม “สืบส�นวัฒนธรรม

คณะวิทย�ศ�สตร์” ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 “ร้อย

คว�มรักถักทอใจ ส�นส�ยใยมุทิต�” จ�กวันที่พ�กเพียร สู่วัน

ที่ภ�คภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ลานกิจกรรม

ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ�สตร�จ�รย์

ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  คณบดี  พร้อมคณะผู้บริห�ร และ

บุคล�กรคณะวิทย�ศ�สตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติและ

แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ ได้ทุ่ม เท 

แรงกาย แรงใจ สติปัญญา ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และร่วมพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์จนประสบความสำาเร็จทุกภารกิจ กอให้เกิด

ความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงครบรอบเกษียณอายุราชการในวันนี้ 

 สำาหรับปีนี้ คณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีผู้เกษียณอายุราชการ จำานวน 6 คน ได้แก่ รองศ�สตร�จ�รย์

เรวฒัน ์ เหล�่ไพบลูย ์ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.ธ�นนิทร ์ นตุโร และ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศุภกร  ภู่เกิด อาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส ์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ อาจารย์

ประจำาภาควิชาเคมี อ�จ�รย์อนุพงษ์  รัฐิรมย ์ อาจารย์ประจำาภาค

วิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ และ น�ยปรีช�  บุญทำ�นุก 

บุคลากรประจำาสำานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และคณบดี

ได้กล่�ว ขอบคุณพร้อมอ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยในส�กลโลก ได้โปรดประสิทธิ์ประส�ทพรให้

ท่�น และครอบครัวประสพแต่คว�มสุข คว�มเจริญด้วยจตุรพิธ

พรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปร�รถน�ทุกประก�ร ลิงค์

ประมวลภาพมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำาปี 2564 https://bit.ly/3GclQcF
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คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สุด
เจ๋งโชว์ผลงาน...คว้า 8 รางวัล 
การประกวดแนวคิดการสอน
วิทยาศาสตร์ “วิทย์ยายุทธ”

ขอแสดงคว�มยนิดกีบั 2 อ�จ�รย ์และ 4 นกัศกึษ�ปรญิญ�

โท หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ศึกษ� 

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี คว้� 8 ร�งวัล 

นำาทีมโดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. สุระ  วุฒิพรหม อาจารย์

ประจำาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ได้รับรางวัลไอเดีย 

ระดับเหรียญทอง Science Learning Designer เรื่อง “Pee Boy 

เด็กเรียนรู้ ได้ ผู้ใหญ่เรียนรู้ดี” และได้รับรางวัลชนะเลิศ Science 

Media Designer คลิปสอน เคมี ที่เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เรื่อง 

“Concept of Mole" น�งส�วจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม นักศึกษา

ปริญญาโท ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญเงิน Science Inspirator 

เรื่อง “ไม่ล้�งมือเชื้อโรคเยอะขน�ดไหน" ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.ก�นต์ตะรัตน์  วุฒิเสล� อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี ได้รับ

รางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science Inspirator เรื่อง 

“STEM ไข่มังกรหล�กสี" และได้รับรางวัลชมเชย Science 

Media Designer คลิปสอน เคมี ที่เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เรื่อง 

“STEAM รูปร่�งโมเลกุล" น�งส�ววงษ์นภ�  ไชยรักษ์ นักศึกษา

ปริญญาโท ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science 

Inspirator เรื่อง “ปลูกต้นมะพร้�วแนวนอนจะเกิดอะไรขึ้น ไปดู

กัน!" น�งส�วนันทนิตย์  อบอุ่น นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล

ไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง Science Inspirator  เรื่อง “ต้นไม้

ต�มห�แสง" น�งส�วยิ่งลักษณ์  เติมกล้� นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับ

เหรียญทองแดง Science Inspirator เรื่อง “ก�รเติบโตของถั่ว

เขียวตัวอ้วน" จากการประกวดโครงการ "วิทย์ย�ยุทธ - เปลี่ยน

ห้องเรียนวิทย์ให้เป็นยุทธภพที่เป็นมิตรต่อก�รเรียนรู้" เป็นความ

ร่วมมือระหว่าง สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ insKru 

เพื่อค้นหาไอเดียการสอนที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย 

จ�กผลง�นของอ�จ�รย์และนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์ 

ท้ัง  6 คน ท่ีสร้�ง ช่ือเ สียงและคว�มภ�คภูมิใจให้แก่คณะ

วิทย�ศ�สตร์ และมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

โอก�สฉลองครบรอบ 31 ปีแห่งก�รสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร์

และมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ภ�ยใต้พันธกิจ “สร้�งบัณฑิตท่ีมี

คุณภ�พ ม�ตรฐ�น มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพ”

Awards Received
รางวัลทีได้รับ
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3 ทีมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โชว์...
ผลงาน คว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ เดิน
หน้าประกวดระดับประเทศ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ขอแสดงคว�มยินดีกับ นักศึกษ�ส�ข�เทคโนโลยีย�ง

และพอลิเมอร์ ภ�ควิช�เคมี คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี ทั้ง 3 ทีม ที่คว้� 3 ร�งวัลในก�รสร้�งสรรค์

ผลิตภัณฑ์ย�งพ�ร�และส่งผลง�นเข้�ประกวดโครงก�รประกวด

ผลิตภัณฑ์ย�งพ�ร�และไม้ย�งพ�ร�ระดับเขต หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์

ย�งพ�ร�ระดับเขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง” ผล

ปรากฏว่า ผลง�นหมอนแปลงร่�งพ�ร�โฟมบีท โดยมี น�งส�ว

บุษย�รัตน์  สรรศรี น�งส�วภริด�  ปักปิ่น น�งส�ววรรณภ�    

แก้วนิล และ น�งส�วศิริพร  แก่นจันทร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัลจำานวน 30,000 บาท 

และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 

120,000 บาท ผลง�นแผ่นประคบร้อนไฟฟ้�จ�กย�งพ�ร�ที่

สร้�งสรรค์ โดยมี น�งส�วณัฐพร  อัคพิน น�งส�วชลธิช�  บัวโรย 

และ น�ยณรงค์เดช  อุร�เลิศ เป็นผู้สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้รับ

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัลจำานวน 20,000 บาท 

และ ผลง�น Two-in-one rubber cushion โดยมี น�ยภ�ณุ

พงศ์  พรมสุวรรณ น�ยพินิจนันท์  สุพร น�งส�วสุภ�วดี  นิยม

ช�ติ และ น�งส�วชุติม�  อิ่มใจ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและ

พอลเิมอร ์ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์เปน็ผูส้รา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์

รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับส�ม รับเงินรางวัลจำานวน 10,000 

บาท จัดโดย ก�รย�งแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต 

นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และ

ผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งในวงการยางพาราเขา้ร่วมประกวด เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ   
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ขอแสดงคว�มยินดีกับ ชมรม UBU Green Club 

ที่สร้�งชื่อเสียงและคว�มภ�คภูมิใจให้แก่มห�วิทย�ลัย ในโอก�ส

ครบรอบ 31 ปีแห่งก�รสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

ที่คว้�ร�งวัลม�ตรฐ�นระดับทอง 2 ปี  ต่อเนื่อง (ปี  2562 

และ ปี  2563) จ�กก�รประก�ศผลก�รดำ�เนิน "โครงก�ร

ก�รดำ� เนินกิจกรรมด้�นสิ่ งแวดล้อมของเย�วชนภ�ยใน

มห�วิทย�ลัย (Green Youth)" ประจำ�ปี  2563 จัดโดย 

กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ

สิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5 สิงห�คม 2564 ที่ผ่�นม� 

โดย ชมรม UBU Green Club ในน�มมห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�น ี  ภายใต้การกำากับควบคุมและดูแลของ น�ยรัชวุฒิ  

โคตรล�คำ� อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

และชมรม UBU Green Club ที่ ได้ส่งผลงานโครงการด้านสิ่ง

แวดล้อมเข้าร่วมการนำาเสนอ จำานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการที่ 1 “ถังหมักรักษ์โลก” เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยนำามาทำาเป็นปุ๋ยหมัก ทำาร่วมกับชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 40 ครัวเรือน สามารถ

นำาขยะอินทรีย์มาเป็นปุ๋ยหมักได้ทั้งหมด 967.55 กิโลกรัม และ

โครงการที่ 2 “วิ่งเก็บขยะ (Plogging)” เป็นโครงการที่จัดทำาขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัย โดยรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรจากทุก

คณะทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดิน - วิ่งเก็บขยะตาม

เส้นทางต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 400 

กว่าคน โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเก็บขยะให้เข้า

กับสถานการณ์เป็นการวิ่งเก็บขยะแบบ new normal (plogging 

new normal) ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นที่สามารถวิ่งสะสมระยะทางและเก็บขยะไปด้วย ผ่าน

การประมวลผลและส่งผลระยะทางการวิ่งพร้อมกับขยะที่ เก็บได้

ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ คว้ามาตรฐานระดับทอง 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 
(Green Youth) ประจำาปี 2563

10 |  SCIENCEUBU



นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โชว์...ผลงานร่วมปลูกจิต
สำานึกลดการใช้พลาสติก  ชนะ “การประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุง
เพาะชำากล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 ขอแสดงคว�มยินดีกับ น�งส�วเกษศิรินทร์  เถระ

วัลย ์ และ น�งส�วญ�ติม�  ภูรินพรัตน ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. สร�วุธ  

ประเสริฐศร ี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา รับเงินรางวัลจำานวน 10,000.- บาท 

พร้อมโล่รางวัลจาก นายอดิศร  นุชดำารง อธิบดีกรมป่าไม้ โดย

การสร้างสรรค์ผลงาน “Hug Rubber Bag” เข้าร่วมประกวด 

“โครงก�รประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพ�ะชำ�กล้�ไม้

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” แบ่งเป็นระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป จำานวน  54 ผลงาน 

จั ด ขึ้ น โ ด ย  ก ร ม ป่ า ไ ม้  ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 และคณะกรรมการฯ 

ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด และ

ได้ทำาพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในระดับต่าง ๆ โดยมี 

น�ยไพฑูรย์  บุญสุขวีระวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

การประกวด และได้รับเกียรติจากผู้อำานวยการส่วนทุกส่วนฯ และ

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์

ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขา

อบุลราชธาน ีกรมปา่ไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

นับเป็นอีกหนึ่งคว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมิ ใจของ

คณะวิทย�ศ�สตร์ที่ น�งส�วเกษศิรินทร์  เถระวัลย์  น�งส�ว

ญ�ติม�  ภูรินพรัตน์ นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 ส�ข�วิช�เทคโนโลยี

ย�งและพอลิเมอร์ ภ�ควิช�เคมี และ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. สร�วุธ  ประเสริฐศรี อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�โครงก�รฯ ได้

ร่วมกันสร้�งชื่อ เสียงในโอก�ส 31 ปี  แห่งก�รครบรอบ

สถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี
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นักศึกษา ICT คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัย
ทางถนน” มอบ. ประจำาปี 2564 

คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการทำางาน 
R2R การพัฒนางานหรือการลดขั้นตอนงาน โครงการ UBU-KM Fair 
2021 ประจำาปี 2564

นักศึกษ�ส�ข�วิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่ อส�ร คณะวิทย�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี  

คว้�  2  ร�งวัล  ก�รประกวดคลิปสั้นสื่อประช�สัมพันธ์

เ พื่ อ ร ณ ร ง ค์ ส ร้ � ง เ ส ริ ม วิ นั ย จ ร � จ ร แ ล ะ ค ว � ม ป ล อ ด ภั ย

ท � ง ถ น น  ม ห � วิ ท ย � ลั ย อุ บ ล ร � ช ธ �นี  ป ร ะ จำ � ปี  2 5 6 4

ขอแสดงคว�มยินดีกับ น�ยสหัสวรรษ  วงศ์สวัสดิ์ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีม 

“Hyper Super Saiya Ultra Ultimate Omega Alpha Mega 

Top Secret” ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินร�งวัล จำ�นวน 

ขอแสดงคว�มยินดีกับ ดร.อ้อฤทัย  ใจบุญ อาจารย์

ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote 

ประเภทสายวิชาการ เรื่อง "เทคนิคสร้�งเสริมกระบวนก�ร

ก�รเรียนรู้เชิงคำ�นวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์

ผ่�น UBU LMS" น�งศันสนีย์   สืบสุข นักวิชาการศึกษา 

งานพัฒนาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะ เลิศ 

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "ระบบจัดก�รทุนก�ร

ศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี"  และ 

น�ยขวัญฟ้�  มห�สิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับ

5,000.- บ�ท ภายใต้ชื่อผลงาน "Respawan" และ น�ยนรวิชญ์  

นระแสน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวิทยาศาสตร์ ทีม “Bunrod Studio” ที่ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 2 รับเงินร�งวัล จำ�นวน 2,000.- บ�ท ภายใต้ชื่อผลงาน 

"Safe Ride Safe Life" จากการประกวดคลปิสัน้ โครงก�รประกวด

สื่อประช�สัมพันธ์ “เพื่อรณรงค์สร้�งเสริมวินัยจร�จรและคว�ม

ปลอดภัยท�งถนน มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี” ประจำ�ปี 2564 

จัดโดย สำ�นักง�นพัฒน�นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง 

"ระบบลงทะเบียนก�รเข้�เรียนร�ยวิช�ปฏิบัติก�รผ่�นก�รสแกน 

QR-CODE" จากการประกวดผลงานการพัฒนางาน แนวปฏิบัติ

ที่ดีของคณะ วิทยาลัย สำานัก ในงาน UBU-KM Fair 2021 ประจำาปี 

2564 จัดโดย สำานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และ

ห้องพิบูลมังสาหาร สำานักงานอธิการบดี 2  อา่นรายละเอยีดเพิม่เติม

ได้ที่ https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20012
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นักเรียน วมว. คณะวิทยาศาสตร์ 
สุดเจ๋ง กวาด 25 เหรียญรางวัล
โครงงานวิทยาศาสตร์บนเวที
ประกวดแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติท้ังในและต่างประเทศ

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

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เร่งขับเคลื่อนโครงการ

สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ

กำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ภายใต้ความ

ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนลือคำาหาญวารินชำาราบ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานกำาลังคนทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

ศักยภาพชั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการคัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีศักยภาพและ

ความสามารถจากมหาวิทยาลัยและจากภายนอก พัฒนาหลักสูตร

และกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะตามระดับมาตรฐานโลก 

(world class standard) ให้เทียบเท่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการใช้ห้อง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการ

เรียนรู้และทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ

ตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยชั้นสูงในอนาคต 

โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วจำานวน 4 รุ่น 

เป็นจำานวนเกือบ 120 คน ซึ่งทางโครงการของเราได้สนับสนุน

ให้นักเรียนทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและความ

สนใจของตนเอง และในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการ 

วมว. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและ

นานาชาติโดยได้รับเหรียญรางวัลเป็นจำานวนมาก อาทิ รางวัล 3 

เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากงาน SCiUS 

Forum ครั้งที่ 10 จัดโดยโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 

รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจาก

งาน MYSCE2021 จัดโดย ประเทศมาเลเซีย รางวัล Engineering 

Honorable Mention Awards และ 3rd Engineering Awards 

จากงาน INSPO2021 จัดโดย ประเทศตุรกี รางวัล 1 เหรียญ

ทอง และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน GYSTB2021 จัดโดยเขต

บริหารพิเศษฮ่องกง และ รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 

3 เหรียญทองแดงจากงาน IYSA2021 จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ น�ยปรเมศวร  กล�งมงคล นักเรียน ม.6 รุ่น 4 ยัง

ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ประจำาปีการศึกษา 2562 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและ

ความสำาเร็จที่ยืนยันว่า “SCiUS UBU” ความสำาเร็จที่สร้างได้ 

“คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีเร�มี

คว�มมุ่งมั่นและให้คว�มสำ�คัญในก�รสนับสนุนโครงก�ร วมว.

อย่�งจริงจังโดยมุ่งพัฒน�ทักษะก�รใช้เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์

และคอมพิวเตอร์  รวมทั้งก�รพัฒน�หลักสูตรที่จะส่งผลให้

นักเรียนในโครงก�รก้�วไปสู่ก�รเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

ชั้นนำ�ที่ส�ม�รถพัฒน�ไปเป็นนักวิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีที่มีคุณภ�พของประเทศช�ติ ในอน�คตต่อไป”
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
โชว์...ผลงาน  “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” คว้ารางวัล Popular 
Vote การประกวดระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ น�งส�วภริด�  ปักปิ่น น�งส�ว

บุษย�รัตน์  สรรศรี น�งส�ววรรณภ�  แก้วนิล และ น�งส�วศิริพร  

แก่นจันทร ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและ

ไม้ยางพารา เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมอนแปลงร่�งพ�ร�

โฟมบีท" และได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000.- บาท 

จากก�รประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 

การยางแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2564 โดยมี 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชัยวุฒิ  วัดจัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. สร�วุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำาสาขา

วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564  

Talented Faculty
คณาจารย์ที่มีผลงาน

อาจารย์ท่ีได้รับตำาแหน่งวิชาการสูงข้ึน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมคิด เพ็ญชารี

อาจารยประจำาสาขาวิชาฟิสิกส 
ภาควิชาฟิสิกส
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Talented Faculty
คณาจารย์ที่มีผลงาน

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

วิทยาศาสตร์ และ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปุริม  จ�รุจำ�รัส 

รองคณบดีฝ่ ายวิ จัย และวิ เทศสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี

กับ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรศักดิ์  สุขบท อาจารย์ประจำาภาควิชา

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

รองศ�สตร�จ�รย์  ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย  อาจารย์

ประจำาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในนามผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิช�ก�รระดับ

ขอแสดงคว�มยินดีกับ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 

คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์ ที่ ได้รับก�รจัดอันดับให้เป็นนักวิจัย

ท่ีมีศักยภ�พ อันดับ 1 ของมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี (Best 

Sciencetist University) และนักวิจัยของคณะวิทย�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ที่ได้รับการจัดลำาดับทุกคน จากการ

จัดอันดับโดย AD Scientific Index 2021 : World Scientist 

and University Rankings 2021 ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. 

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ Natural 

Sciences / Chemical Sciences 2. ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์

รตันชยักุลโสภณ  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Biological 

Science 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  พุ่มขจร  คณะวิทยาศาสตร์ 

Medical and Health Sciences / Microbiology 4. รองศาสตราจารย ์

ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & 

Technology / Biomedical Engineering 5. รองศาสตราจารย์ 

ดร.เสนอ  ชัยรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology 

/ Metallurgical & Materials Engineering 6. รองศาสตราจารย์ 

ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences 

/ Chemical Sciences 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำารัส  

คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สำาเภา  คณะวิทยาศาสตร์ 

Natural Sciences / Chemical Sciences 9. รองศาสตาราจารย์

เรวัฒน์   เหล่าไพบูลย์   คณะวิทยาศาสตร์  Radiation 10. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม  คณะวิทยาศาสตร์ Natural 

Sciences / Chemical Sciences 11. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  

พ่ึงโพธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 

12. ดร.เกษริน  สีบุญเรือง  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences /

Chemical Sciences 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เพ็ญชารี  

คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Electrical & 

Electronic Engineering 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส 

จิตต์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / 

Metallurgical & Materials Engineering 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences 

/ Chemical Sciences 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี  

สุภาษร   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ภู่เกิด คณะวิทยาศาสตร์ Natural 

Sciences / Physics และ 18. ดร.ประนอม  แซ่จีงคณะวิทยาศาสตร์ 

Natural Sciences / Chemical Sciences ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี https://www.

adscientificindex.com/?university=Ubon+Ratchathani+University

ช�ติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15  ภ�ยใต้หัวข้อ “Future Trends 

of Research and Innovation” จาก ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.ชุตินันท์   ประสิทธิ์ภูริปรีช�  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เมื่อวันที่  22 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ ชั้น 3 

สำานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นับเป็นอีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจของคณะวิทย�ศ�สตร์

ในโอก�สครบรอบ 31 ปีของก�รก่อตั้งคณะวิทย�ศ�สตร์ และ

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีที่มุ่งเป็น “คณะวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ�ใน

ระดับอ�เซียนที่มุ่งเน้นพัฒน�นวัตกรรมเพื่อสังคม” ในก�รสร้�ง

และพัฒน�องค์คว�มรู้ ง�นวิจัย และนวัตกรรมอย่�งยั่งยืนต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย 
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการมากที่สุด ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงาน
วิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ 
ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ได้รับ
การจัดอันดับ 1 ของวิจัยที่มี
ศักยภาพใน ม.อุบลฯ
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Research News
ข่าวสารงานวิจัย

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำาลังเปิด

รับข้อเสนอโครงการด้าน Fundamental Fund และ Strategic 

Fund โดยด้าน Strategic Fund มีเงื่อนไขในการสนับสนุนทุน

ที่สำาคัญคือต้องมีภาคเอกชนร่วมลงทุนด้วย โดยบริษัทอาจจะ

สนับสนุนในรูปแบบ In kind หรือ In Cash ซึ่งทางบริษัทเพนต้า

พี  จำากัด ไม่ขัดข้องแต่ขอให้คณะพิจารณาผลิตภัณฑ์ยางที่

สามารถทำาการตลาดได้ จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิด

โอกาสให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างคณะ

วิทยาศาสตร์และบริษัทเพนต้าพี จำากัด ร่วมกันในอนาคตต่อไป

คณะวิทย�ศ�สตร์ ร่วมกับ บริษัทเพนต้�พี จำ�กัด ประชุม

ห�รือแนวท�งคว�มร่วมมือในก�รประกอบกิจก�รสวนย�งพ�ร� 

ผลิตน้ำ�ย�งสด ย�งก้อน เศษย�ง ย�งดิบ ย�งแผ่นรมควัน ส่ง

จำ�หน่�ย เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม Sc 114  

อาคารวิจัย ชั้น 1 โดยมี ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พันเอก นพ. 

ประวิทย์ โภคสวัสดิ์ และ ดร.ปกรณ์ โภคสวัสด ิ ์ ผู้บริหารบริษัท

เพนต้าพี จำากัด และอาจารย์สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

ร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาการ

วิจัยด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เบื้องต้นทางคณะได้สรุป

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร์ที่ผ่านมา มีผลงานหลากหลาย อาทิเช่น เครื่อง

ผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ยางบวมน้ำา ยางแผ่นปู

พื้นสนาม บล็อคยางตัวหนอน บล็อกปูพื้นยางพาราสำาหรับผู้สูง

อายุ ไส้หมอนขิดจากยางพารา ชุดทดสอบปริมาณแมกนีเซียมใน

น้ำายาง และผลงานผลิตภัณล่าสุดที่ได้รับรางวัลของนักศึกษาคือ 

หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท จากการประกวด Smart Rubber 

products Champion 2021 ซึ่งทางบริษัทมีความสนใจผลิตภัณฑ์

ตลอดจนผลงานวิจัยด้านยางพาราของคณะเป็นอย่างมาก จึงขอ

นำากลับไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยฝากโจทย์วิจัย

เรื่องอุปกรณ์การเจาะน้ำายางพาราให้ทางคณะช่วยพิจารณา 

และพัฒนาอุปกรณ์การเจาะน้ำายางพาราที่มีต้นทุนการผลิตต่ำา 

สำาหรับการหารือถึงแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอทางเลือกให้แก่คณะผู้บริหารบริษัท

เพนต้าพี จำากัด ในการเป็นผู้ร่วมลงทุนสนับสนุนการวิจัยของ

ทางคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันทางสำานักงานคณะกรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเพนต้าพี จำากัด หารือแนวทางความ
ร่วมมือ กิจการสวนยางพารา ผลิตน้ำายางสด ยางก้อน เศษยาง ยาง
ดิบ ยางแผ่นรมควัน ส่งจำาหน่าย
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Published Articles
ผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Biodegradable hydrogels of cassava starch-g-polyacrylic acid/natural rubber/
polyvinyl alcohol as environmentally friendly and highly efficient coating material 
for slow-release urea fertilizers

Warunee Tanan, Jate Panichpakdee, Pitchayaporn Suwanakood, Sayant Saengsuwan, 

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 101, 2021, Pages 237-252. 

(Impact Factor 6.064)  DOI : 10.1016/j.jiec.2021.06.008

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Ti4-Decorated B/N-doped graphene as a high-capacity hydrogen 

storage material: a DFT study. 

Ratchadaree Intayot,  Chompoonut Rungnim,  Supawadee Namuangruk, 

Nuttapon Yodsin and Siriporn Jungsuttiwong*, Dalton Transactions., 

Volume 50(33), 2021, Pages 11398-11411. (Impact Factor 4.390)  

DOI: doi.org/10.1039/D1DT01498F (Inside front cover*)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจำารัส 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Use of nitrogen-doped amorphous carbon nanodots (N-CNDs) as 

a fluorometric paper-based sensor: a new approach for sensitive 

determination of lead(II) at a trace level in highly ionic matrices

Siwaluck Boonruang, Puttaraksa Naksen, Wipark Anutrasakda, Kantapat 

Chansaenpak, Vinich Promarak, Rattaporn Saenmuangchin, Chutima 

Phechkrajang and Purim Jarujamrus*, Analytical Methods, Volume13(32), 

2021, Pages 3551-3560. (Impact factor 2.896) DOI: doi.org/10.1039/

D1AY00765C (Outside front cover**)     

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจำารัส 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Old silver mirror in qualitative analysis with new shoots in quantification: Nitrogen-

doped carbon dots (N-CDs) as fluorescent probes for “off-on” sensing of  formalin 

in food samples.

Puttaraksa Naksen, Purim Jarujamrus*, Wipark Anutrasakda, Vinich Promarak, Liyuan 

Zhang, Wei Shen, Talanta, Volume 236(122862), 2022, Pages 1-9. (Impact factor 6.057) 

DOI: 10.1016/j.talanta.2021.122862.
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