
ปีที� 1 ฉบับที� 2    ประจําวนัที�  16-31 มนีาคม  2557

            คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยนิดี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.กริช  สมกนัธา  ในโอกาสได้รับการเลือกตั�ง
เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย ์  และขา้ราชการ (ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์) จากการเลือกตั� ง เพื�อทาํหน้าที�
ให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะในกจิการของมหาวิทยาลยั พิทักษผ์ลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และแสวงหาแนวทาง
เพื�อส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของคณาจารยแ์ละขา้ราชการในมหาวิทยาลัย เมื�อวนัที�  14  มีนาคม  2557  ณ  สาํนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผลการเลือกตั�งคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  เขา้เยี�ยมเยียนและศึกษาดงูาน

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี

                เมื�อวนัที�  27  มีนาคม  2557  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง  นําโดย  ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีชา  โพธิ� แพง  คณบดี  พร้อมด้วยรอง

คณบดี  อาจารย ์ และบุคลากร  จาํนวน  30  คน เขา้เยี�ยมเยยีนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี  โดยผูช่้วยศาสตราจารยเ์พียร  สิงห์จานุสงค ์ 

คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี  และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ให้การตอ้นรับ ในโอกาสนี�ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ได้ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การทาํงานกบับุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี  โดยการเขา้ศึกษาดูงานครั� งนี�  เพื�อเพิ�มพูนความรู้  และ

ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ และนาํความรู้และประสบการณ์จากการเสวนาในครั� งนี� ไปปรับใช้ใหเ้ขา้กบับริบทของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง

ต่อไป

Collaboration  with  University  of  Liege  

ขอแสดงความยินดีกบัผูช่้วยศาสตราจารยค์นล่าสุด

เกร็ดความรูท้างวิทยาศาสตร์

            เมื�อวนัที�  22  มีนาคม  2557  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ได้พิจารณาอนุมตัิ  การกาํหนด
ตาํแหน่งทางวิชาการของขา้ราชการพลเรือน ในสภาอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 
ในโอกาสนี�ทางคณะวิทยาศาสตร์  ขอแสดงความยนิดีกบั  ผูช่้วยสาสตราจารยว์ิไลพร  กลุตงัวฒันา  
อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในโอกาสที�ได้รับการอนุมตัิ

ตาํแหน่งทางวิชาการมา  ณ  โอกาสนี�ด้วย

ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลนํ�าร้อนลวกได้ จริงหรือไม่
จริง โดยใช้ไข่ขาว มาทาที�นํ�าร้อนลวกให้ทั�วทิ�งไวจ้นแห้ง ไปเอง แลว้รอสักพักใหญ่ๆ จึงล้าง
ออกจะไม่มีรอยแดง หรือพองเลย ขอ้สาํคญั กอ่นทาไข่ขาวอยา่ให้ถูกนํ�าเยน็หรือของอื�นเลย และ

อยา่ไปแกะ หรือเกาตอนที�ใกลจ้ะแห้ง เพราะจะทาํให้หนังถลอก  

                             ขอบคุณที�มา http://www.l3nr.org/posts/322458

โครงการศึกษาดงูานนอกสถานที�ของนกัศึกษา
           คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดัโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที�ของนักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้นักศึกษาได้นาํ
ความรู้และประสบการณ์ที�ได้จากการศึกษาดูงานมาประยกุตใ์ช้กบัการทาํโครงงานวิจยั เพื�อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและเป็นบัณฑิตที�
พึงประสงค ์มีประสบการเรียนรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างความสามคัคีระหว่างนักศึกษา 
โดยมีสาขาวิชาที�ได้จดัโครงการดังนี�
         1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยกุต ์ เมื�อวนัที� 12-15 มีนาคม 2557, 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม เมื�อวนัที� 17-21 
มีนาคม 2557, และ 3.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ วนัที� 17-21 มีนาคม 2557

We have got a visitor, he is a belgian PhD student from
University of Liege in Belgium and the McGill University in
Canada. His name is Adrien Andrè. He studies the
widespread of the species distribution from Peromyscus
leucopus, a rodent from North America. He is currently
working with Dr.Alexis Ribas (Biodiversity Research
Group,Faculty of Science) on the identification of the
mouse's parasites with gut samples that he brought from
Canada. He is working here during 16 March - 13 April,
2014.



โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซเ์ติมพลงัปัญญา 
ปลูกตน้กลา้เยาวชน”

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย  (Kenan Institute Asia) ซึ�งเป็นองคก์รสาธารณกศุล  ร่วมกบั  บริษทัคาล
เท็กซ์  ประเทศไทย  ได้จดัการโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลงัปัญญา ปลกูตน้กลา้
เยาวชน” ระหว่างวนัที�  17-21  มีนาคม  2557  ณ  โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  ใน
โอกาสนี�  คุณเกศรา  อมรวุฒิวร  ผูจ้ดัการโปรแกรมนวตักรรมการศึกษา  ซึ�งเป็นตวัแทนของโครงการ
ดังกล่าวได้เขา้เยี�ยมเยยีนคณะวิทยาศาสตร์ เพื�อร่วมหาแนวทางความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการ
พฒันานักศึกษา โดยในครั� งนี�มีนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้เขา้ร่วมในค่ายดังกล่าว โดยมีประเด็นใน
การศึกษา  คือ  ด้านสิ�งแวดลอ้ม (Environment) : ศึกษาการอนุรักษธ์รรมชาติในชุมชน,  ด้านสุขภาพ
อนามยั (Health) ผลกระทบต่างๆ ของอาหารจานด่วนกบัสุขภาพด้านความปลอดภยัในชีวิต (Safety) : ศึกษา
และคน้หาวิธีการลดอุบัติเหตุที�เกดิขึ�นในโรงเรียนชุมชน

ขอแสดงความยินดีกบันกัศึกษาที�ไดร้บัรางวลัจากการแข่งขนั
การเขียนโปรแกรมแห่งประเทศไทย  (NSC 2014)

ถอดรหสัพิบติัภยัแดนอิสานกบัตํานานพุทธทํานาย 
              เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสํานักศิลปะและวฒันธรรม ชั�น 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์  โดย ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ ร่วมกบัคณะครุศาสตร์และสาํนักศิลปะและวฒันธรรม   ได้จดัสัมมนาทางวิชาการเรื�อง  "ถอดรหัสพบิตัิ
ภยัแดนอิสานกบัตาํนานพุทธทาํนาย" เพื�อให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสาเหตุ การเกดิขึ�นของภยัพิบัติทางธรรมชาติ ความเชื�อ วฒันธรรมและ
วิทยาศาสตร์ โดยมี  ดร.สมิธ ธรรมสโรธ  ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภยัพิบัติแห่งชาติ   และพระสุปฏิปันโน  สายกรรมฐาน  เจา้อาวาสวดัพระ

ธาตุบังพวน เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั� งนี� ในการนี�มีผูส้นใจเขา้ฟังบรรยายจาํนวนมาก  ทั� งภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลยั

 กีฬาวิทยาศาสตร ์ การกีฬาสมัพนัธ ์ ครั�งที�  1 

โครงการอบรมศิลปะการป้องกนัตวั สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

เมื�อวนัที� 12-13 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาได้จดัโครงการอบรมศิลปะการป้องกนัตวั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�ม
ความสามารถในการใช้ทักษะกฬีาเทควนัโด เรียนรู้กระบวนการตดัสินการแข่งขนัและขั�นตอนการดาํเนินการจดัการแข่งขนัเพื�อสร้างประสบการณ์
และนาํไปใช้ในวิชาชีพ โดยในการนี� ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนพรัตน์ โคตรพนัธุ์กุล เป็นวิทยาการในการบรรยายและฝึกทักษะในครั� งนี�  โดย
อาจารยภ์าคภูมิ แจง้โพธิ� นาค เป็นที�ปรึกษาโครงการ

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร : International  Conference

เมื�อวนัที�  19 - 27 มีนาคม  2557  บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์จาํนวน  2  ท่าน  ได้เขา้ร่วมนําเสนอผลงานวิจยัแบบวาจา  (Oral
presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  2014 4th International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM 2014) ณ  
เมืองบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  โดยงานวิจยัของทั� ง  2  ท่าน  จะได้รับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ  Advanced Materials Research
(วารสารนานาชาติ  ซึ�งอยูใ่นฐานขอ้มูล  SCOPUS) ดังนี�  1.  ดร.วณิชยา  จรูญพงษ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม  หัวขอ้วิจยั  คือ  The Study
of Soil Physical and Chemical Properties in Plant Genetic Protection Area of RSPG, Nampung Dam EGAT, Thailand , 2. ดร.เพียว  
ผาใต ้ สาขาวิชาเคมี หัวขอ้งานวิจยัคือ  Adsorption of Methyl Violet Dye from Aqueous Solutions by Activated Carbon Produced from
Tamarind Seeds

               เมื�อวนัที�  22-23  มีนาคม  2557  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กฬีาได้จดัโครงการ  "กฬีาวิทยาศาสตร์การกฬีาสัมพนัธ์"  ครั� งที�  1  
โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื�อให้นักศึกษาเกดิการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั� ง 
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกฬีา ระหว่างคณาจารย์
และนักศึกษา  อีกทั� งยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ

การวิจยัด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา  งานกจิการนักศึกษา  และการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระหว่าง  
6  สถาบัน  ซึ�งได้แก ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัยม ์  และมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี  ซึ�งได้เป็นเจา้ภาพในการจดังานในครั� งนี�   กจิกรรมภายในงานได้มีการจดัการแข่งขนักฬีา
กฬีาวอลเลยบ์อลชาย  การแข่งขนัฟุตบอล  และการแข่งขนัแชร์บอล

            เมื�อวนัที�  12- 14  มีนาคม  2557  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้
นาํนักศึกษาชั�นปีที� 3-4 เป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปแข่งขนัพฒันาซอตแวร์แห่งประเทศไทย 
(NSC 2014) ในมหกรรมการประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทยครั� งที�  13  จาํนวน 
5 ทีม  ได้แก ่ 
            1.ทีมโปรแกรมช่วยเหลือคนพิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคาํสั�งเสียงบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 2.ทีมอศัวินนักคิด 3.ทีมการจาํแนกพนัธุ์ยางพาราโดยใช้ตวัจาํแนกนาอีฟ
เบย ์ 4.ทีมเกมคณิตแสนสุขบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์  5.ทีมระบบวินิจฉัยโรคกลา้มเนื�อหัวใจหนา
จากภาพ  MRI ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ โดยการแข่งขนัในครั� งนี�นักศึกษาของเราได้รับรางวลั
ชมเชยประเภทบันเทิงจากทีมเกมคณิตแสนสนุกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ์ ในการนี� คณะ
วิทยาศาสตร์  ขอแสดงความยนิดีและเป็นกาํลงัใจให้กบัคณาจารยแ์ละนักศึกษาที�ได้รับรางวลัและเขา้
ร่วมการแข่งขนัมา  ณ  โอกาสนี�ด้วย


