
ปีที� 1 ฉบับที� 1    ประจําวนัที� 1 - 15 มนีาคม 2557

         เมื�อวนัที�  28 กมุภาพันธ์ 2557 คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์ และเจา้หน้าที�คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบเงินจาํนวน  18,900 บาท เพื�อ
ช่วยเหลือครอบครัวของอาจารยอ์ภิรักษ ์อุ่นไธสง อาจารยค์ณะเทคโนโลย ีที�เขา้รับการผา่ตดัเนื�องจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก  ในการ
นี�คณะวิทยาศาสตร์ขออาราธนาสิ�งศักดิ� สิทธิ� คุม้ครองให้  อาจารยอ์ภิรักษ ์ อุ่นไธสง  มีอาการที�ดีขึ�นและปลอดภยัในเร็ววนั พร้อมกบัส่งมอบ
กาํลงัใจไปยงัครอบครัวอาจารยอ์ภิรักษ ์ อุ่นไธสง มา ณ โอกาสนี�ด้วย

มอบเงินช่วยเหลือครอบครวั อ.อภิรกัษ ์อุ่นไธสง

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2556

             วนัที�  9  มีนาคม  2557  ฝ่ายกจิการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ได้จดังานปัจฉิมนิเทศให้กบันักศึกษาชั�นปีที�  4  ที�กาํลงัจะสาํเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ในการนี�ผูบ้ริหารและคณาจารยไ์ด้เขา้ร่วมงานเพื�อพูดคุย  ให้โอวาท และให้ขอ้คิดในการ

ดาํเนินชีวิตและการทาํงาน  อีกทั� งคณะฯ ยงัได้รับเกยีรติจาก คุณมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ รองกรรมการบริษทัตั�งงี�สุนซูเปอร์สโตร์  จาํกดั บรรยายในหัวขอ้ 

“กา้วสู่วิชาชีพอยา่งมั�นใจและประสบความสาํเร็จในอาชีพการงานในอนาคต” เพื�อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานต่อไป

การประชุมติดตามความกา้วหนา้งานวิจยั 

       เมื�อวนัที�  5-6  มีนาคม 2557 คณาจารยแ์ละนักวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดัประชุมติดตามความกา้วหน้างานวิจยัเรื�อง “Investingation of

Rickettsial Diseases in Udon Thani Province , Thailand” ร่วมกบันักวิจยัชาวต่างชาติ Dr.Allen L. Richards, Senior Scientist, Viral and Rickettsial

Diseases Department,Naval Medical Research Center (NMRC) Maryland USA ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ�งขั�นตอนการดาํเนินงานนั�น อยู่

ในระหว่างการร่วมกนัปรับปรุงขอ้เสนอโครงการวิจยั

Visiting Professor

เกร็ดความรูท้างวิทยาศาสตร์

ทําไมพริกจึงเผด็
ความเผด็ร้อนเกดิจากกรดชนิดหนึ�งเรียกว่าแคปไซซิน ซึ�งอยูที่�ผวิด้านในของฝักพริก หลายคน

เขา้ใจผดิว่าเม็ดพริกกเ็ผด็เหมือนกนั ทั� งที�ตามจริงไม่มีแคปไซซินเลย อยา่งไรกต็ามกรดชนิดนี�กระจาย
อยูใ่นยวงที�มีเม็ดพริกติดอยูเ่มื�อแกะเม็ดพริกออกเนื�อพริกในส่วนนี�กจ็ะติดมาด้วยและทาํให้เผด็
น้อยลง แมแ้คปไซซินจะให้รสเผด็ถึงใจกต็าม พริกแต่ละเม็ดมีกรดชนิดนี�อยูเ่พียงร้อยละ 0.1 เท่านั�น

ขอบคุณข้อมลูจาก : http://pannapa501.wordpress.com

Dr.ALEXIS RIBAS SALVADOR form Barcelona, Spain. He is a
parasitologist, currently working in the field of helminthology (parasitic worms).

“I am a Visiting professor in the Biodiversity Research Group in the Faculty
of Science. During my stay I expect to help researchers and students to improve their
skills in research and give ideas on future projects of the Faculty using my previous
experiences”.



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ จดักิจกรรมบรรยายในหวัขอ้
"อยากทําอะไร ลงมือทําวนัละ 30-60 นาที  เป็นเวลา  2  เดือน คุณจะเก่ง มากกว่านั�นจะเริ�มเป็นเทพ" 

วนัที� 15 มกราคม 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกลุ ผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ด้าน 
AR มือหนึ�งของเมืองไทย  ที�มีภูมิลาํเนาอยูจ่งัหวดัขอนแกน่  มาบรรยายในหัวขอ้  เคล็ด
วิชา "อยากทาํอะไร ลงมือทาํวนัละ 30-60 นาที  เป็นเวลา  2  เดือน  คุณจะเกง่  มากกว่า
นั�นจะเริ�มเป็นเทพ"  ให้กบันักศึกษาปี 1-2  คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกลุ  ถือเป็นคนไทย
ชาวอีสานที�เป็นตวัอยา่งที�ดีฝึกฝนตวัเองให้มีทักษะด้านวิชาการ ในขณะเดียวกนักใ็จดี
แบ่งปันความสาํเร็จสู่สังคมด้วย

โครงการศึกษาดงูานของบุคลากรและนกัศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ค่ายอาสาพัฒนาสนามกีฬา

 ในวนัที�  8-9  มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา  ได้จดัโครงการค่ายอาสาพฒันาสนามกฬีาของชาววิทยาศาสตร์การกฬีาประจาํปี 

2556 ณ โรงเรียนบ้านนาดี  ต.เชียงหวาง  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี โครงการดังกล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และ

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที�มีอยู ่ เพื�อให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมมากที�สุด

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชนในเขตพื�นที�เทศบาลนครอุดรธานี
เพื�อส่งเสริมการดําเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน (โรคอว้น) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้จดัโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

ประชาชน ในเขตพื�นที�เทศบาลนครอุดรธานี เพื�อส่งเสริมการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาภาวะโภชนาการเกนิ (โรคอว้น) และภาวะเสี�ยงอื�นๆ ซึ�งเป็นสาเหตุสาํคญัจากการ

ขาดการออกกาํลังกายและการรับประทานอาหารที�ไม่เหมาะสมของประชาชน โดยจดัขึ�น

ในวนัที� 17-21 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหว่างเวลา 16.30 - 19.00 น. 

ณ สวนสาธารณะหนองประจกัษฯ์  สวนสาธารณะหนองสิม  
สวนสาธารณะหนองบัว และสนามกฬีาเทศบาลนครอุดรธานี
ในการนี�มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการอยา่งมาก

สาธารณสขุสมัพนัธ ์

ระหว่างวนัที� 6-8 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จดัโครงการ
สาธารณสุขสัมพนัธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเสริมสร้างความ
สามคัคีทั� งภายใน และระหว่างสถาบันของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทั� ง 4 สถาบัน
ซึ�งได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร และมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด อีกทั� งยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน การทาํวิจยัของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมการออกกาํลัง
กายของนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์

การเจรจาความร่วมมือเกี�ยวกบักีฬาเทนนิส

วนัที�  7  มีนาคม  2557  บุคลากรและนักศึกษาจาก  Faculty of Health and Sports Sciences University of Tsukuba, Japan นาํทีม
โดย  Prof. Dr. Yukio Yamada, Vice Director of the Sports and Physical Education Center ได้เขา้เยี�ยมเยยีน ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และในโอกาสเดียวกนัได้ร่วมแลกเปลี�ยนแนวทางในการดาํเนินกจิกรรมด้านกฬีาเทนนิสกบันักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะวิทยาศาสตร์

ในวนัที�  11-  14  มีนาคม  2557  สาขาวิชาชีววิทยา  ได้จดักจิกรรมเพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที�ให้แก่

นักศึกษา ได้เรียนรู้เก ี�ยวกบักระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ  ณ   บริษทั กฟิฟารีน สกายไลน์ ยนิูตี�  จาํกดั และโครงการตามพระราชดาํริแหลมผกัเบี� ย  จ.เพชรบุรี  


