Visiting Professor
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”.

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว อ.อภิรกั ษ์ อุ่นไธสง

ปี ที 1 ฉบับที 1 ประจําวันที 1 - 15 มีนาคม 2557

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ปี การศึกษา 2556
วันที 9 มีนาคม 2557 ฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้จดั งานปัจฉิมนิเทศให้กบั นักศึกษาชันปี ที 4 ทีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการนีผูบ้ ริหารและคณาจารย์ได้เข้าร่วมงานเพือพูดคุย ให้โอวาท และให้ขอ้ คิดในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน อีกทังคณะฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ รองกรรมการบริษทั ตังงีสุนซูเปอร์สโตร์ จํากัด บรรยายในหัวข้อ
“ก้าวสู่วิชาชีพอย่างมันใจและประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในอนาคต” เพือให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีคณะวิทยาศาสตร์ ร่ วมมอบเงินจํานวน 18,900 บาท เพือ
ช่วยเหลือครอบครัวของอาจารย์อภิรักษ์ อุ่นไธสง อาจารย์คณะเทคโนโลยี ทีเข้ารับการผ่าตัดเนืองจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ในการ
นีคณะวิทยาศาสตร์ขออาราธนาสิงศักดิสิทธิคุม้ ครองให้ อาจารย์อภิรักษ์ อุ่นไธสง มีอาการทีดีขึนและปลอดภัยในเร็ววัน พร้อมกับส่งมอบ
กําลังใจไปยังครอบครัวอาจารย์อภิรักษ์ อุ่นไธสง มา ณ โอกาสนีด้วย

การประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจยั

เกร็ดความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ทําไมพริกจึงเผ็ด
ความเผ็ดร้อนเกิดจากกรดชนิดหนึงเรียกว่าแคปไซซิน ซึงอยูท่ ีผิวด้านในของฝักพริก หลายคน
เข้าใจผิดว่าเม็ดพริกก็เผ็ดเหมือนกัน ทังทีตามจริงไม่มีแคปไซซินเลย อย่างไรก็ตามกรดชนิดนีกระจาย
อยูใ่ นยวงทีมีเม็ดพริกติดอยูเ่ มือแกะเม็ดพริกออกเนือพริกในส่วนนีก็จะติดมาด้วยและทําให้เผ็ด
น้อยลง แม้แคปไซซินจะให้รสเผ็ดถึงใจก็ตาม พริกแต่ละเม็ดมีกรดชนิดนีอยูเ่ พียงร้อยละ 0.1 เท่านัน
ขอบคุณข้ อมูลจาก : http://pannapa501.wordpress.com

เมือวันที 5-6 มีนาคม 2557 คณาจารย์และนักวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจยั เรื อง “Investingation of
Rickettsial Diseases in Udon Thani Province , Thailand” ร่วมกับนักวิจยั ชาวต่างชาติ Dr.Allen L. Richards, Senior Scientist, Viral and Rickettsial
Diseases Department,Naval Medical Research Center (NMRC) Maryland USA ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์ ซึงขันตอนการดําเนินงานนัน อยู่
ในระหว่างการร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจยั

ค่ ายอาสาพัฒนาสนามกีฬา

การเจรจาความร่วมมือเกียวกับกีฬาเทนนิ ส
วันที 7 มีนาคม 2557 บุคลากรและนักศึกษาจาก Faculty of Health and Sports Sciences University of Tsukuba, Japan นําทีม
โดย Prof. Dr. Yukio Yamada, Vice Director of the Sports and Physical Education Center ได้เข้าเยียมเยียน ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมแลกเปลียนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมด้านกีฬาเทนนิสกับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

ในวันที 8-9 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จดั โครงการค่ายอาสาพัฒนาสนามกีฬาของชาววิทยาศาสตร์การกีฬาประจําปี
2556 ณ โรงเรียนบ้านนาดี ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีมีอยู่ เพือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากทีสุด

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชนในเขตพืนทีเทศบาลนครอุดรธานี
เพือส่งเสริมการดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภาวะโภชนาการเกิน (โรคอ้วน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จดั โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ประชาชน ในเขตพืนทีเทศบาลนครอุดรธานี เพือส่งเสริมการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน (โรคอ้วน) และภาวะเสียงอืนๆ ซึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญจากการ
ขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารทีไม่เหมาะสมของประชาชน โดยจัดขึน
ในวันที 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 16.30 - 19.00 น.

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
ในวันที 11- 14 มีนาคม 2557 สาขาวิชาชีววิทยา ได้จดั กิจกรรมเพือเพิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานทีให้แก่
นักศึกษา ได้เรียนรู้เกียวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพือใช้เป็ นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ ณ บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี จํากัด และโครงการตามพระราชดําริแหลมผักเบีย จ.เพชรบุรี

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ สวนสาธารณะหนองสิ ม
สวนสาธารณะหนองบัว และสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ในการนีมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการอย่างมาก

สาธารณสุขสัมพันธ์
ระหว่างวันที 6-8 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จดั โครงการ
สาธารณสุขสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเสริมสร้างความ
สามัคคีทังภายใน และระหว่างสถาบันของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทัง 4 สถาบัน
ซึงได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อีกทังยังเป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน การทําวิจยั ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และเป็ นการส่งเสริ มการออกกําลัง
กายของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ
"อยากทําอะไร ลงมือทําวันละ 30-60 นาที เป็ นเวลา 2 เดือน คุณจะเก่ง มากกว่านันจะเริ มเป็ นเทพ"
วันที 15 มกราคม 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอภิชัย เรื องศิริปิยะกุล ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ด้าน
AR มือหนึงของเมืองไทย ทีมีภูมิลาํ เนาอยูจ่ งั หวัดขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ เคล็ด
วิชา "อยากทําอะไร ลงมือทําวันละ 30-60 นาที เป็ นเวลา 2 เดือน คุณจะเก่ง มากกว่า
นันจะเริมเป็ นเทพ" ให้กบั นักศึกษาปี 1-2 คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ถือเป็ นคนไทย
ชาวอีสานทีเป็ นตัวอย่างทีดีฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะด้านวิชาการ ในขณะเดียวกันก็ใจดี
แบ่งปันความสําเร็จสู่สังคมด้วย

