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ข่าวงานวิจัย

คณาจารย์ท่ีมีผลงาน

ผลงานวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์

Dean’s Talk
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

เรากำาลังจะข้ามผ่านปีการศึกษา 2564 และก้าวเข้าสู ่ปี

การศึกษา 2565 ที่กำาลังจะมาถึงในไม่กี ่เดือนข้างหน้า บัณฑิต

ที่สำา เร็จการศึกษาจากรั้วคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ถือว่าบัณฑิตรุ่นประวัติศาสตร์  รุ ่นโควิด-19 

โควิดสอนให้ เรารักสุขภาพมากขึ้น  ระมัดระวังมากขึ้น  และ

สอนให้ เราต้องรู ้จักใช้ เทคโนโลยี เร็วขึ ้น  พฤติกรรมเราจะมี

การปรับเปลี่ยนเร็วขึ ้น บัณฑิตรุ่นนี้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง

ไปได้อย่างแข็งแกร่ง เชื ่อมั ่นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่

สังคม ประเทศชาติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

คณาจารย์ บุคลากร ได้ทุ ่มเทกำาลังกายกำาลังใจอย่างเต็ม

เปี ่ยมเพื่อถ่ายทอดความรู้ และหล่อหลอมให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คน

เก่ง ถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ของคณะ

วิทยาศาสตร์ และพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ก็ทำาได้อย่างดี

เยี ่ยมในการ สร้างคน สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ จะเห็นได้ว่า

นักเรียน นักศึกษา ในความดูแลของเรา ได้สร้างชื ่อเสียงอย่างโดด

เด่นทั้งในระดับชาติ นานาชาติ อย่างต่อเนื ่อง และในปีการศึกษา 

2565 เราจะร่วมกันมุ่งมั ่นผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรพลิกโฉม 

ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และยกระดับมาตรฐานของบัณฑิตให้มีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Digital Transformation

What’s Inside
เนื้อหาในจดหมายข่าว

คณะผู้จัดทำ� ScienceUBU Newsletter 

กองบรรณ�ธิก�ร
นายเพลิน  วิชัยวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ

นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการ 

ผู้กำ�กับศิลป ์
นายธวัชชัย  สลางสิงห์
อาจารย์ประจำาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่�ยศิลป์
นายณรินทร์ทร เวชกามา
นายณัฐวุฒิ  สุดาชม
นายเกียรติศักดิ์ เกษรชื่น
นายจิรภัทร ภายศรี
นางสาวกนกพร ศิลธร
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นปีที่ 3

บรรณ�ธิก�ร

ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวิชาชีพ

ที่ปรึกษ�

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

WWW.SCI.UBU.AC.THSCIENCE.UBU



3SCIENCEUBU   |

กองบรรณ�ธิก�ร
นายเพลิน  วิชัยวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ

นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการ 

แสดงความยินดีกับบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำาปี
การศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงคว�มยินดีกับบัณฑิตคณะวิทย�ศ�สตร์ ที่สำ�เร็จก�ร

ศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563 และ

เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรจ�ก สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงปฏิบัติ

พระร�ชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำาปีการ

ศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Cover & News
ข่าวจากหน้าปก
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News & Events
ข่าวและกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ GISTDA หารือด้านการพัฒนา
บุคลากรและสำารวจพื้นที่การติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม

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

วิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริห�รคณะวิทย�ศ�สตร์ ต้อนรับ ดร.ดำ�รงค์

ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) พร้อมคณะ 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อดุลย์ จรรย�เลิศอดุลย์ 

รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารและ ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.กฤษณ ์ศรวีรม�ศ 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรบั เพื่อ

หารือการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและสำารวจพื้นที่การ

ติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง

ประชุม sc113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
แสดงความยินดีและขอบคุณผู้ที่
ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการและผู้ที่
ดำารงตำาแหน่งครบวาระ 

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

วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีกับ ดร.สมคิด  เพ็ญช�รี อาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ เนื่องในโอกาสที่ ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมอบช่อดอกไม้แทนคำาขอบคุณ ดร.พิชญ�ภรณ ์ 

สุวรรณกูฏ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ�จ�รย์กุลธร�  

มห�ดิลกรัตน ์ ผู้แทนคณาจารย์ เนื่องในโอกาสดำารงตำาแหน่งครบวาระ เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ชั้น 1 ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Dream to 
Science ปีการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 3

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี จัดค่�ย Dream 

to Science ครั้งที่ 3 ภ�ยใต้ โครงก�รส่งเสริมก�รสร้�งทัศนคติและ

แรงจูงใจเพื่อศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2565 แบบ

ออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ทาง

เพจ ง�นรับเข้�ศึกษ� คณะวิทย�ศ�สตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 

2564 ณ ห้อง SC-138 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสอบคัดเลือก 

รูปแบบใหม่ กระตุ้นยอดรับเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และให้ได้จำานวน

นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ตามแผนการรับเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 สำาหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม ค่าย Drean 

to Science จะต้องเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาหรือ

สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีเกรด

เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นกิจกรรม

แนะนำาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

จำานวน 222 คน และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขา

วิชาโดยที่แต่ละคนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษา 2/2564

คณะวิทย�ศ�สตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมคว�ม

พร้อมระดับบัณฑิตศึกษ� ภ�คก�รศึกษ� 2/2564 แบบออนไลน์ 

ผ่านแอปพลิเคชัน zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โดยมี 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สุภ�ษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.สมปอง  เวฬุวน�ธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ผู้ช่วยศ�สตรจ�รย์ ดร.สุระ  

วุฒิพรหม ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ศึกษา ผู้ช่วยศ�สตรจ�รย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ประธานหลักสูตร วิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา

ใหม่และให้ข้อคิดในการเรียน ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง รองผู้อำานวยการฝ่าย

จัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี แนะนำาฐานข้อมูลวิจัยและบริการของสำานักวิทยบริการ 

คุณอัญชลี  ม�จันทร ์  นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ แนะนำาการลง

ทะเบียนเรียนและระบบที่เกี่ยวข้อง และมีรายการ Show & Share โดย

มี น�ยชวิต  ภูมิพน� นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และ ดร.เอกพงศ์  บัวชุม ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ศึกษา ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนและการทำาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับ
เกียรติจากมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้า
ภาพจัด “การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18” 
(18th TMO)

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี โดยคณะวิทย�ศ�สตร์ ได้รับ

เกียรติจ�กมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นเจ้�ภ�พจัด “ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์

โอลิมปิกระดับช�ติ ครั้งที่ 18” (18th TMO) ระหว่างวันที่ 26 – 30 

พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ

มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้

การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ สอวน. ในการจัดการแข่งขันฯ สืบ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จึงได้จัดการ

แข่งขันผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่าน FB : 18th TMO ใน

รูปแบบ Online และ Onsite โดยมี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุตินันท์  

ประสิทธิ์ภูริปรีช� อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว

ต้อนรับและ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าว

รายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับ

ชาติครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่

มีความรู้ ความสามารถสูง ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนรวมสูงสุด

จำานวนหนึ่ง จากนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ที่ได้รับเหรียญรางวัล ใน

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18 นี้ เพื่อเข้าร่วมการ
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แข่งขันและคัดเลือกเข้ารับการอบรมสำาหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ในรอบต่อไป เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ

ด้านสติปัญญา และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวม

ทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพ

ทั้งด้านการเรียนการสอน และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างอาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐาน

สำาคัญในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับ

นานาประเทศ และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ

กนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�ร ี ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมการดำาเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นไปตามที่สมเด็จ

พระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�ส

ร�ชนครินทร์ ได้มีพระราชดำาริไว้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

สำ�หรับก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์โอลิมปิกระดับช�ติ 

ครั้งที่  18 ได้รับคว�มร่วมมือและสนับสนุนจ�กมูลนิธิส่ง

เสริมโอลิมปิกวิช�ก�ร และพัฒน�ม�ตรฐ�นวิทย�ศ�สตร์

ศึกษ� ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิ

วัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ (สอวน.) สถ�บัน

ส่ง เสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร สม�คมวิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ร�ชูปถัมภ์ คณะวิทย�ศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ ศูนย์ 

สอวน. ทั่วประเทศ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ�ทั่วประเทศ 

รวมถึงหน่วยง�นภ�คเอกชนอีกหล�ยแห่ง ทำ�ให้ก�รแข่งขันฯ 

สำ�เร็จลุล่วงต�มวัตถุประสงค์ทุกประก�ร ในน�มเจ้�ภ�พ

จัดก�รแข่งขันฯ จึงขอขอบคุณทุกภ�คส่วนม� ณ โอก�สนี้
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Awards Received
รางวัลที่ได้รับ

ขอแสดงคว�มยินดีกับ น�งส�วญ�ติม� ภูรินพรัตน์ นักศึกษา

ชั้นปีที่  4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ ที่ ได้รับ "ทุนเย�วชนคุณภ�พแห่งปี 2021" (Quality 

Youths Scholarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง จากมูลนิธิจากสภา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นักเรียน วมว. คู่ศูนย์ ม.อุบลฯ - รร.ลือ
คำาหาญวารินชำาราบ คว้ารางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับชาติ คร้ังท่ี 20

ขอแสดงคว�มยินดีกับ น�ยภูตะวัน  ทองกลม นักเรียนโครงการ 

วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำาหาญวารินชำาราบ 

ที่ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับ

ชาติ ครั้งที่ 20 (The Twentieth Thailand Physics Olympiad : 20th 

TPhO) รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2564 ณ 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟสบุ๊ค "ก�รแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับ

ช�ติ ครั้งที่ 20" ผ่านทางลิงค์ https://www.facebook.com/TPhO20/  

น.ศ. สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คว้า “ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2021” จาก มสวท.
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Research News
ข่าวงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ 
H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัค
ราชทูต อินเดียประจำาประเทศไทย

เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2564 H.E. Mrs. Suchitra 

Durai, เอกอัครราชทูตอินเดียประจำาประเทศไทยและผู้ติดตาม ได้

เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศิริพร 

จึงสุทธิวงษ ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ รอง

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปุริม จ�รุจำ�รัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

บรรยายสรุปกิจกรรมการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศักดิ์ศรี สุภ�ษร บรรยายสรุปหลักสูตรการ

เรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วม

หารือถึงกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยการ

หารือในครั้งนี้สถานฑูตอินเดียยินดีให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน

เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

Talented Faculty
คณาจารย์ที่มีผลงาน

อาจารย์ท่ีได้รับตำาแหน่งวิชาการสูงข้ึน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นุชนาพร  พิจารณ์

สาขาวิชาเคมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รตี  โบจรัสี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
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Talented Faculty
คณาจารย์ที่มีผลงาน

อาจารย์ท่ีได้รับทุนวิจัย 

ทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ชื่อชุดโครงการวิจัย: ก�รคัดสรรส�รโมเลกุลใหม่ท่ีมีฤทธ์ิต้�นวัณโรค

ดื้อย�ชนิดรุนแรงม�กด้วยวิธีก�รใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รค้นห�

ย�ร่วมกับก�รทดลอง  ผู้อำานวยการแผนงาน: รองศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. พรพรรณ พึ่งโพธ ิ ์ ภาควิชาเคมี งบประมาณ : 200,000 บ�ท

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย  

ชื่อกลุ่มวิจัย: กลุ่มวจิยัวสัดศุ�สตรส์ำ�หรบัเซนเซอรท์ีช่�ญฉล�ดสู่ก�รแก้

ปัญห�ในท้องถิ่น หัวหน้ากลุ่ม: รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. อัญชลี  สำ�เภ� 

ภาควิชาเคมี งบประมาณ : 500,000 บ�ท

ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

ชื่อโครงการวิจัย: ก�รใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท 

(S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญ�ณก�รค�ยแสงชนิดใหม่ร่วมกับก�ร

ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภ�คท่ีประดิษฐ์ม�จ�กกระด�ษ (µPAD) 

สำ�หรับก�รตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจ�ก

ตัวอย่�งเลือดครบส่วน หัวหน้าโครงการ: รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปุริม 

จ�รุจำ�รัส  โดยมี  น�งส�วณัฐษ�  กิจเชวงกุล  นักศึกษา ปริญญาเอก 

เป็นผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเคมี งบประมาณ : 50,000 บ�ท

ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

ชื่อโครงการวิจัย: อุปกรณ์ตรวจวิเคร�ะห์ของไหลจุลภ�คฐ�นกระด�ษ

ท่ีสร้�งข้ึนด้วยเทคนิคก�รตัดและก�รพิมพ์สกรีนด้วยไขสำ�หรับตรวจ

วัดปริม�ณไตรกลีเซอไรด์ท�งสีในเลือดครบส่วน หัวหน้าโครงการ: 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปุริม จ�รุจำ�รัส  โดยมี  น�งส�วนิญ�ด� ขุนคง  

นกัศกึษา ปรญิญาโท เปน็ผูร้ว่มวจิยั ภาควชิาเคม ี  งบประมาณ : 50,000 บ�ท

ชื่อโครงการวิจัย: ส�รสกัดสมุนไพรไทยพ้ืนบ้�นและส�รผลิตภัณฑ์

ธรรมช�ติกับก�รประยุกต์ใช้รักษ�ภ�วะแทรกซ้อนในโรคธ�ลัสซีเมีย 

หวัหนา้โครงการ: รองศ�สตร�จ�รย ์ดร. พรพรรณ พึง่โพธิ ์ภาควชิาเคม ี

งบประมาณ : 1,571,000  บ�ท

ชื่อโครงการวิจัย: ก�รออกแบบและก�รพัฒน�วัสดุเพ่ือก�รใช้พลังง�น

อย่�งย่ังยืน  หัวหน้าโครงการ: ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ิ์ 

ภาควิชาเคมี  งบประมาณ : 1,338,000  บ�ท

ชื่อโครงการวิจัย: ก�รพัฒน�วัสดุเพ่ือใช้เป็นเซนเซอร์สำ�หรับก�รแก้ปัญห�

ในท้องถ่ิน  หัวหน้าโครงการ: รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปุริม จ�รุจำ�รัส ภาค

วิชาเคมี  งบประมาณ : 1,300,000  บ�ท

ชื่อโครงการวิจัย: ก�รใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่�นข�วในย�ฆ่�เช้ืออ�ห�ร

เป็นพิษ  หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. นุชน�พร พิจ�รณ ์

ภาควิชาเคมี   งบประมาณ : 665,000  บ�ท

ชื่อโครงการวิจัย: ก�รพัฒน�วัสดุคอมโพสิตท�งเลือกจ�กย�งพ�ร�และ

วัสดุเหลือใช้ชีวมวลท้องถ่ิน   หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. 

สร�วุธ ประเสริฐศรี ภาควิชาเคมี  งบประมาณ : 466,000  บ�ท

ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

ชื่อโครงการวิจัย: ก�รพัฒน�ชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ข้ัวไฟ

ฟ้�กร�ฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภ�คแมงก�นีส-ซิงค์

ซัลไฟต์ควอนตัมดอทท่ีเคลือบด้วยพอลิเมอร์ท่ีมีรอยพิมพ์ประทับ

โมเลกุล หัวหน้าโครงการ: รองศ�สตร�จ�รย์  ดร. มะลิวรรณ 

อมตธงไชย  โดยมี  น�งส�วภรณ์ทิพย์  สอดกระโทก  นักศึกษา 

ปริญญาโท เป็นผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเคมี  งบประมาณ : 50,000 บ�ท

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565 จาก
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
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Published Articles
ผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์

Q1 ในฐาน Scopus/ISI

Tier1 (Top8% in Materials Chemistry) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำารัส 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Ag3PO4/Ag nanocomposite for selective and sensitive cyanide determination 

in food samples through catalytical colorimetry using a paper-based test kit

Nutthaporn Malahom, Purim Jarujamrus,* Wipark Anutrasakda, Atitaya 

Siripinyanond, Maliwan Amatatongchai, Daniel Citterio, Duangjai Nacapricha, 

Sensors and Actuators B: Chemical, 2022, 356(131351), 1-10. (Impact Factor 7.460) 

DOI: doi.org/10.1016/j.snb.2021.131351

รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Ready-to-use paraquat sensor using a graphene-screen printed electrode 

modified with a molecularly imprinted polymer coating on a platinum core

Kanpitcha Somnet, Suphatsorn Thimoonnee, Chanpen Karuwan, Wichayaporn 

Kamsong, Adisorn Tuantranont, and Maliwan Amatatongchai* 

Analyst, 2021. 146(20), 6270-6280. (Impact Factor 4.616) 

DOI: doi.org/10.1039/D1AN01278A

Tier1 (Top10% in Analytical Chemistry) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Antimicrobial electrospun nanofiber mats of NaOH-hydrolyzed chitosan 

(HCS)/PVP/PVA incorporated with in-situ synthesized AgNPs: Fabrication, 

characterization, and antibacterial activity. Naruedee Bandatang, Song-amnart 

Pongsomboon, Punnapat Jumpapaeng, Pitchayaporn Suwanakood, Sayant 

Saengsuwan,*. International Journal of Biological Macromolecules, 2021,190, 

585-600. (Impact Factor 6.953)  DOI: doi.org/10.1016/j.jiec.2021.06.008

รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Ready-to-use paraquat sensor using a graphene-screen printed electrode 

modified with a molecularly imprinted polymer coating on a platinum core

Preeyanut Butmee, Gamolwan Tumcharern,*  Chomphunuch Songsiriritthigul, Marie 

Jose Durand, Gerald Thouand, Margaret Kerr, Kurt Kalcher and  Anchalee Samphao,* 

Analyst, 2021. 146(20), 6270-6280. (Impact Factor 4.616)

DOI: doi.org/10.1039/D1AN01278A
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Q2 ในฐาน Scopus/ISI

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สำาเภา
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี
Enzymatic electrochemical biosensor for glyphosate detection based on 

acid phosphatase inhibition. Preeyanut Butmee, Gamolwan Tumcharern,*  

Chomphunuch Songsiriritthigul, Marie Jose Durand, Gerald Thouand, Margaret Kerr, 

Kurt Kalcher and  Anchalee Samphao,*. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 

2021, 413, 5859–5869. (Impact Factor 4.157) DOI: doi.org/10.1007/s00216-021-

03567-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพล  ทองปลิว
อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Addressing plate waste and consumption practice at university 

canteens: realizing green university through citizen-consumers

Natapol Thongplew,* Nadtaya Duangput and Sasimaporn Khodkham 

International Journal of Sustainability in Higher Education, 2021. 22(7),1691-1706. 

(Impact factor 2.854 )  DOI: doi.org/10.1108/IJSHE-02-2021-0056
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Q1 ในฐาน Scopus/ISI


