
ปีที� 1 ฉบับที�   6  ประจําวนัที� 1-30 มถุินายน 2557

โครงการด้านการประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวชิา

คณะวิทยาศาสตร์ จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการดา้นการประกนัคุณภาพ ครั� งที� 1: โครงการสร้างความตระหนกัดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาแกบุ่คลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง เป็นวทิยากร เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2557  ณ หอ้ง

จนัทน์กะพอ้ ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เพื�อใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเขา้ใจและเกดิความตระหนกั

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และใหบุ้คลากรรับทราบและมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ อีกทั�งใหแ้ต่ละ

สาขาวิชาไดเ้ขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในครั� งที� 2: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง ระดบั

สาขาวิชา เมื�อวนัที�  21 พฤษภาคม 2557  ณ หอ้งสุพรรณิการ์ ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เพื�อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ในองคป์ระกอบและตวัชี�วดัที�เก ี�ยวขอ้ง มีวิทยากรมาให้

ความรู้และใหข้อ้เสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองคอื ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง และ ผศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร ผูป้ระเมิน

ของ สกอ. จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามลาํดบั 

Field Trip in Cambodia

Dr.Alexis Ribas Salvador was doing the research on the BiodivHealthSEA

project, in Stung Treng, Cambodia during May 1-9, 2014. During this field trip he

collected rodents for parasitological studies. this study was done in collaboration of

the Rodolphe Mérieux Laboratory, Faculty of Pharmacy in Phnom Penh, Cambodia;.

DSO National Laboratories (Singapore) and Christophe Mérieux Centre in Vientiane

(Lao PDR).

ฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการ 
"ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัและการจดสิทธิบตัร
ทรัพยสิ์นทางปัญญา" เพื�อใหก้าํลงัใจ และขบัเคลื�อนใหบุ้คลากรได้
เผยแพร่ผลงานวิจยั เพื�อยกระดบัการประเมินคุณภาพการศึกษา ใน
องคป์ระกอบที� 4 การวิจยั สําหรับบุคลากรที�มีการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
โดยการตีพิมพบ์ทความวิจยั หรือการจดสิทธิบตัรทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สามารถยื�นขอรับค่าตอบแทนไดท้ี�สาํนกังานคณะวิทยาศาสตร์ โดยผล 
งานวิจยัที�นาํมาขอรับค่าตอบแทนในโครงการ ตอ้งเป็นผลงานที�มีการ
เผยแพร่ในช่วงเดือนมกราคม 2556 – ธนัวาคม 2557

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

สาขาวชิาเคม ีเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม หัวหน้าภาควชิาเคมแีห่งประเทศไทย ครั�งที� 22



โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเทคนิคทางจุลชีววทิยา

การประชุมวชิาการระดับชาตด้ิานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั�งที� 10 

สถาบันวจิัยและพฒันา ร่วมกบั คณะวทิยาศาสตร์ จัดโครงการ สนทนากาแฟ

การประชุมแลกเปลี�ยนความคดิเห็นการใช้เครื�องมือ “SCENARIO PLANNING”

การประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั� งที� 10 (The
10th National Conference on Computing and Information Technology) ระหว่าง
วนัที� 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมองัสนา ลากูน่า ภูเกต็ โดยคณาจารยส์าขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ที�ไดน้าํเสนอบทความวิจยัแบบปากเปล่ามีดงันี�  1. "การรู้จาํ
การเขียนตวัอกัษรไทยดว้ยลายมือบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�" โดย ผศ.ปัจจยั พวงสุวรรณ 2. "ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจสําหรับการเลือกพืชและปุ๋ ยอินทรียท์ี�เหมาะสมต่อกนั" และ 3. "ระบบการ
แนะนาํในการเลือกซื�อโทรศพัทมื์อถือดว้ยกระบวนการกรองแบบพึ�งพาผูใ้ชร่้วม” โดย อ.พนารัตน ์
ศรีเชษฐา 4. “ระบบสารสนเทศจดัการแปลงเพาะปลูกออ้ย” โดย อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน 5. "ระบบ
มคัคุเทศกพ์กพาสาํหรับการท่องเที�ยว” โดย อ.ขวญัชยั สุขแสน" 6. "ระบบการจาํแนกพนัธุ์ยางพารา
โดยใชต้วัจาํแนก นาอีฟเบย”์ โดย อ.วรรณสิริ ธุระชน 7. "ปัจจยัที�ส่งผลต่อเด็กออทิสติกในมุมมอง
ของผูป้กครอง และการใชชุ้ดฝึกมลัติมีเดียเกม ศิลปะ สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื�องสี โดยแบ่งกลุ่ม
อาการเด็กออทิสตกิ” โดย อ.คณิศร จี�กระโทก

เมื�อวนัที� 19-21 พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาฟิสิกส์ ไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพ
วิทยากรเครือข่ายดา้นนาโนเทคโนโลย ี ประจาํปี 2557 ณ หอ้งประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพื�อ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรภาคการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง
ความสําคญัดา้นนาโนเทคโนโลย ี และสามารถส่งเสริม เผยแพร่ ถ่ายทอด ต่อยอดองคค์วามรู้ที�
หลากหลาย

เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2557 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ นาํโดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพียร สิงห์จานุสงค ์ จดัโครงการ สนทนากาแฟ เรื�อง การสนบัสนุนการวิจยัเพื�อการพฒันางานวจิยั ณ หอ้ง
ประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารยแ์ละนกัวิจยัเขา้ร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เสนอแนะ และอภิปรายถึงแนวทางในการ
พฒันางานดา้นวิจยั  เพื�อขบัเคลื�อนมหาวิทยาลยัไปสู่ความสําเร็จดา้นงานวิจยัตามยทุธศาสตร์และเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม  นาํไปสู่การสร้างและเพิ�มผลงานวิจยัเพื�อการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ และนานาชาติต่อไป

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยกุตไ์ดจ้ดัโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ  เรื�อง การจดัทาํและการติดตาม
ผลการดาํเนินการ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ ภูเรือรีสอร์ท อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย เมื�อ
วนัที� 28-30 พฤษภาคม 2557 เพื�อพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จาก
รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร  มคอ.7 ในปีการศึกษา  2555-2556  และใหค้ณาจารยใ์นสาขาวิชาสามารถจดัทาํ  มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7  ในปีการศึกษา  2556-2557 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เมื�อวนัที� 16-17 พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาชีววิทยาไดจ้ดัโครงการดา้นการบริการวชิาการแกชุ่มชน ใหก้บันกัเรียน
โรงเรียนเซนตเ์มรี ณ หอ้งประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ดา้นเทคนิคพื�นฐานในการศึกษาเก ี�ยวกบั
จุลินทรีย ์ การใชอุ้ปกรณ์ในการศึกษาจุลินทรีย ์ และส่งเสริมใหน้กัเรียนใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ทางดา้นจุลินทรีย ์และมีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง การจัดทําและการติดตามผลการดําเนินการ  มคอ. ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยกุต์

ดว้ยโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกบัการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (M-BRACE) ซึ� งจดัขึ�นโดยสถาบนั
สิ�งแวดลอ้มไทย ร่วมกบั Institute for Social and

Environmental Transition (ISET) ไดจ้ดัการประชุมแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นการใชเ้ครื�องมือ “SCENARIO PLANNING” ของ
กลุ่มเทคนิคเมืองอุดรธานี เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2557 ณ หอ้ง
พรรณทวี โรงแรมเดอะ พรรณราย โฮเตล็ จ.อุดรธานี โดยมี อ.
กฤษฎา นามบุญเรือง และ อ.ดารินทร์ ลว้นวิเศษ อาจารยป์ระจาํ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม เขา้ร่วมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจวิธี
การใชเ้ครื�องมือการจดัทาํแบบจาํลองฯ ของเมืองอุดรธานี และร่วมแลกเปลี�ยนแสดงความคิดเห็น เพื�อเป็นการบริการวิชาการต่อ
ทอ้งถิ�น โดยโครงการดงักล่าว ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา 
(USAID) ร่วมกบั USACE ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาวชิาฟิสิกส์จดัโครงการพฒันาศักยภาพวทิยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี


