ขอส่ ง ความห่ ว งใยและก าลั ง ใจให้ ค รอบครั ว คณะ
วิทยาศาสตร์ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่ ง ผลให้ ก าร
ทางานของคณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงการเรียนการสอนของ
นักศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์
ฉุกเฉิน และความปลอดภัยของทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤต
เช่นนี้ คณะวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
เป็น ที่น่ายินดี ผลการจัดอัน ดับ มหาวิท ยาลัยโลก ประจาปี 2021
(University Ranking 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
SCIMAGO เมื่ อ พิ จ ารณาจากสาขาวิ ช าที่ มี ค วามโดดเด่ น ในปี
2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชา
ประกอบไปด้วยด้านเคมี ได้ลาดับที่ 1 ของประเทศไทย ลาดับที่ 9
ของอาเซียน ด้านเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ลาดับที่
5 ของประเทศไทย นั บ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จสู ง สุ ด ของคณะ
วิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักในการสร้างผลงานโดดเด่นในปี 2021 นี้
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ทุ่ ม เทและเสี ย สละเพื่ อ คณะทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อ ม ขออ านวยพรให้ ทุ ก ท่ า นมี สุ ข ภาพที่ ดี
มีมิตรภาพ มีความรักที่ดี ขอให้ทุกท่านมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตผ่าน
อุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีตลอดปี 2564 นี้ด้วยเทอญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านวิชาการและวิจัย โดย Scimago
Institutions Rankings 2021 ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย ด้า นเคมี อัน ดับ 1 ของประเทศไทย และอัน ดับ 9 ของอาเซียน
นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ อันดับ 5 ของประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิท ยาศาสตร์ ขอแสดงความยิ น ดี กับ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.สรุ ะ วุ ฒิ พ รหม อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ
โครงการ วมว. สังกัดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรีย น โดยการกากับ ดูแลของมหาวิท ยาลัย (วมว.) คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งดารงตาแหน่งวาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม
2564 ถึง 3 มกราคม 2568

คณะวิ ท ยาศาสตร์ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจาภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นศาสตราจารย์( หญิง)คนแรก และคนที่ 6
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช าเคมี ท ฤษฎี สั ง กั ด คณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลตั้งแต่ 14 กันยายน 2561
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึ ง สุท ธิว งษ์ ปั จ จุ บั น ด ารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานวิจัย ที่
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติที่หลากหลายมา
อย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ การพัฒนาปฏิกิริยานาโน/
ตัวดูดซับ นาโน เพื่ อท้องฟ้ า สดใสไร้ม ลพิษ ซึ่งเป็น ผลงานที่มีคุณูปการ
รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ด้วยผลงาน
การพัฒนาออกแบบจาลองโมเลกุลและคานวณโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมี
คานวณที่มีความแม่นยาสูง เพื่อคัดกรองและคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริย าที่มี
ศักยภาพสูงไปสังเคราะห์จริงในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยออกแบบพั ฒนา
วัสดุดูดซับในการกาจัดสารที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสาหรั บการนาไปใช้
ในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศราวุธ ช้า งอาจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ได้รับ รางวัล “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020" ของมูลนิธิสภา
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวั น ที่ 1 ธัน วาคม 2563
ณ ศูน ย์ประชุม สถาบัน วิจัย จุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยเป็น 1 ใน 19 คน
.
ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กระดั บ ประเทศ เรี ย นดี
กิจกรรมเด่น จากผลงานที่ได้รับรางวัลระดับเงิน
และระดั บ ทอง ในการเข้ า ร่ ว มและน าเสนอ
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง เ ย า ว ช น
ระดับ ประเทศ (Green Youth) ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการลดขยะพลาสติก
ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น และเป็ น
ตัวแทนเข้า ร่วมกิจ กรรมเยาวชนอาเซีย นด้ า น
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ของกรมส่ งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ และงานรับเข้าศึกษา ลงพื้นที่บริการวิชาการ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างทางเลือกแห่งอนาคต
กิจกรรมที่ 2 บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : จัดทา e-Portfolio ให้แก่ นักเรียน
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จานวน
710 คน โดยมี นายกิติศักดิ์ กุม ภรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งงานแนะแนวโรงเรี ย นเบ็ ญ จะมะมหาราช และเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรีย ม
ความพร้อมให้แก่นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และ
การจัดทา e-Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา โดยเริ่มจาก
นางวิช ชุ ด า มงคล หั ว หน้ า งานรั บ เข้ า ศึ ก ษา กองบริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัว
ให้พร้อมสู่ระบบ TCAS” ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ นายธวัช ชัย สลางสิง ห์
อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี เป็น วิท ยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
“การจัด ท า e-Portfolio ด้ ว ยแอปพลิเ คชัน บนสมาร์ท โฟน” เพื่ อ ความ
สะดวกในการรวบรวมเอกสาร และผลงานของนักเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้า ศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา เมื่อวัน จัน ทร์ที่ 8 มีน าคม 2564
ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษา
ผู้ ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมของทางคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย
มีผ ลงานโดดเด่น เป็น ที่ประจักษ์ และนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี เพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจในการทาความดี เป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน มีจิตอาสา มีความเสียสละเวลา
ทางานเพื่อส่วนรวม จึงกาหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรขึ้น
ในคราวเดียวกันโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเงิน รายได้คณะวิท ยาศาสตร์ โครงการ Science Run โครงการพิธี
ไหว้ครูและมอบทุน การศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ศิริพ ร จึง สุท ธิวงษ์ คณบดีคณะวิท ยาศาสตร์ เป็น ประธานกล่าวให้
โอวาทว่าที่บัณฑิตและมอบทุนการศึกษา ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้า
ภาควิชาฟิ สิกส์ เป็น ตัวแทนหัวหน้า ภาควิชาทั้งคณะกล่าวให้โอวาทและ
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่า ยพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ
กล่า วรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรีย มความ
พร้อมด้านเจตคติในการทางานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้า ที่ในการประกอบอาชีพ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จในสถาบั น การศึ ก ษาที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม จึ ง ก าหนดให้ มี ก ารบรรยายพิ เ ศษ หั ว ข้ อ
“แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งงานวิ จั ย และการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดิ์ พิ นิจสุน ทร อาจารย์ประจาภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร
และ Workshop “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยชื่อ นางสาว
ภสรสร สุคนธ์ธารา วิทยากรพิเศษ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด ให้เกียรติ
เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาว่าที่บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 22
มี น าคม 2564 ณ ห้ อ ง CLB5201 อาคารเรี ย นรวม 5 มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2564 (Sci-Tech Symposium 2021) เมื่อวันศุกร์ที่ 19
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Sc 138 อาคารวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ศิริพ ร จึง สุท ธิวงษ์ คณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ประธาน และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศัก ดิ์ศ รี สุ ภ าษร รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี กล่ า วรายงานและ
วัตถุประสงค์ก ารจัด โครงการครั้ง นี้ เพื่ อ เปิด โอกาสและเป็น เวที ใ ห้แ ก่
นั ก เรีย นโครงการ วมว. นั ก ศึก ษา และคณาจารย์ คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิช าการ ด้วย
การฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนแนวความคิด
และประสบการณ์ การจัด แสดงนิ ท รรศการผลงานทางด้านวิช าการ
งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สาธารณชน โดยสามารถนาไปประยุกต์ในการ
พั ฒ นางาน พั ฒ นาตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในอนาคต ช่วงแรกเป็นการ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 ถึงเวลาของคนทีเ่ ข้าใจพฤติกรรม
ของโมเลกุล ” ได้รับ เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจน์ หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
โดยรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมเป็ น การน าเสนอผลงานแบบ Oral
presentation และการน าเสนอผลงานแบบ Poster presentation
ซึ่ ง ได้รับ ความสนใจจากนั กศึกษาและนั กเรีย นส่ง ผลงาน จ านวน 171
ผลงาน แบบปากเปล่า จานวน 18 ผลงาน และการนาเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ จานวน 153 ผลงาน

ศูน ย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และได้รับ เกียรติใ ห้เป็นเจ้าภาพการจัด การแข่งขันคณิตศาสตร์โ อลิมปิก ระดับชาติ ครั้ง ที่ 18 (The 18 th Thailand Mathematical Olympiad :
18th TMO) ในปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ ตามที่ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการ มุ่งส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนามาต รฐาน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมกับระดับสากล นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนนักเรีย นที่มี
ศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติในสาขาต่าง ๆ ได้ โดยมูลนิธิ สอวน. ได้จัดให้มี
ศูนย์อบรม สอวน. ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมจานวน 16 ศูนย์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคั ดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดาริขององค์ประธาน สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง 16 ศูนย์ รับดาเนินการ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าอบรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่เข้าค่ายวิชาการ
โอลิมปิกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป

คณะวิท ยาศาสตร์ ให้บ ริการทางวิชาการ ท าหน้า ที่
เป็น มหาวิทยาลัย พี่เ ลี้ย งในการอบรมทักษะทางวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การอบรมโครงงาน และการอบรม STEM ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการห้องเรียนพิเ ศษวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2563 - เมษายน 2564 จ านวน 10 โรงเรี ย น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
โรงเรียนหัวตะพานฯ ม.ต้น - ม.ปลาย โรงเรียนลือคาหาญวาริน
ชาราบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.ต้น - ม.ปลาย โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนบุณฑริกวิทยา
คาร โรงเรียนเดชอุดม รร.สตรีสิริเกศ และโรงเรียนประสาทวิทยา
คาร รวมทั้งสิ้นจานวน 2,372 คน เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
จัดประสบการณ์ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียนในห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติในการ
เป็น นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ทางวิท ยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษให้มีทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการคานวณ
เพื่อสร้างนักวิจัย นักนวัตกร นักวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณ
และขีดความสามารถนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ในการ
แข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตได้

งานส่งเสริมการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The workshop for Science Communication and How
to Publish Research Paper” ภายใต้ การสนับสนุนของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้แก่
อาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม Sc 138 อาคารวิจัย โดยมี ดร. สุขุม เรืองไชย ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการ
พัฒนาวิธีการสื่อสาร ตลอดจนผลงานวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

งานส่งเสริมการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ - นักวิจัย” ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย
เมื่อวัน จัน ทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้อง Sc 138 อาคารวิจัย โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจารัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเ ทศ
สัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการ
วิจัยภายในคณะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ภายใน ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงิน วิจัย
งบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทุน สนับ สนุน กลุ่ม วิจัย ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยใช้เ งิน รายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนการวิจัย ระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม วิ จั ย การจั ด ส่ ง ข้ อ เสนอ
โครงการ เพื่อขับเคลื่อนอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก สู่อุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก ภาพรวมผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ
2562 - 2564

งา น ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย คณะ วิ ท ยาศาสตร์ จั ด ประชุ ม
“บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศกึ ษา” ให้แก่กอง
บรรณาธิการและผู้ที่สนใจ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้อง
ประชุม Sc 113 อาคารวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี
สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจารัส รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และบรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เ กีย รติเป็น วิท ยากร โดยที่ประชุมมีมติให้นาวารสาร JSSE เข้ารับ
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4
(2563-2567) การจั ด อบรมครั้ ง นี้ เพื่ อ พิ จ ารณาการน าวารสาร
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) เข้ารับการประเมินเพื่อเข้า
สู่ฐ านข้อมูล TCI และเพื่ ออบรมการใช้งานระบบ ThaiJo 2.0 และหลัง
การประชุมเสร็ จสิ้น บรรณาธิการได้นาส่งบทความและเอกสารอื่น ๆ
เกี่ยวข้อง ให้แก่ TCI ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาจาก TCI ในวันพุธที่ 30
มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้
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