ขอแสดงความยินดีกบั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์คนล่าสุด
เมือวันที 22 มีนาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้พิจารณาอนุมตั ิ การกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน ในสภาอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ในโอกาสนีทางคณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกบั ผูช้ ่วยสาสตราจารย์วิไลพร กุลตังวัฒนา
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสทีได้รับการอนุ มตั ิ
ตําแหน่งทางวิชาการมา ณ โอกาสนีด้วย

ผลการเลือกตังคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา ในโอกาสได้รับการเลือกตัง
เป็ นคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์) จากการเลือกตัง เพือทําหน้าที
ให้คาํ ปรึกษา ข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และแสวงหาแนวทาง
เพือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัย เมือวันที 14 มีนาคม 2557 ณ สํานักงาน
คณะวิทยาศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีของนักศึกษา

ปี ที 1 ฉบับที 2 ประจําวันที 16-31 มีนาคม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าเยียมเยียนและศึกษาดูงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมือวันที 27 มีนาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นําโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิแพง คณบดี พร้อมด้วยรอง
คณบดี อาจารย์ และบุคลากร จํานวน 30 คน เข้าเยียมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพียร สิงห์จานุสงค์
คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ในโอกาสนีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ร่ว มศึกษาดูงานและแลกเปลียน
เรียนรู้ประสบการณ์การทํางานกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการเข้าศึกษาดูงานครังนี เพือเพิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
และนําความรู้และประสบการณ์จากการเสวนาในครังนีไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีของนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้นักศึกษาได้นาํ
ความรู้และประสบการณ์ทีได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กบั การทําโครงงานวิจยั เพือส่งเสริ มให้นักศึกษาได้พ ัฒนาตนเองและเป็ นบัณฑิตที
พึงประสงค์ มีประสบการเรียนรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็ นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา
โดยมีสาขาวิชาทีได้จดั โครงการดังนี
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมือวันที 12-15 มีนาคม 2557, 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม เมือวันที 17-21
มีนาคม 2557, และ 3.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที 17-21 มีนาคม 2557

Collaboration with University of Liege

เกร็ดความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ไข่ ขาวสามารถใช้ รักษาแผลนําร้ อนลวกได้ จริงหรือไม่
จริง โดยใช้ไข่ขาว มาทาทีนําร้อนลวกให้ทัวทิงไว้จนแห้ง ไปเอง แล้วรอสักพักใหญ่ๆ จึงล้าง
ออกจะไม่มีรอยแดง หรื อพองเลย ข้อสําคัญ ก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกนําเย็นหรือของอืนเลย และ
อย่าไปแกะ หรือเกาตอนทีใกล้จะแห้ง เพราะจะทําให้หนังถลอก
ขอบคุณทีมา http://www.l3nr.org/posts/322458

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.

ถอดรหัสพิบตั ิภยั แดนอิสานกับตํานานพุทธทํานาย

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร : International Conference

เมือวันที 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ชัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ ร่วมกับคณะครุศาสตร์และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จดั สัมมนาทางวิชาการเรือง "ถอดรหัสพิบตั ิ
ภัยแดนอิสานกับตํานานพุทธทํานาย" เพือให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับสาเหตุ การเกิดขึนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความเชือ วัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สมิธ ธรรมสโรธ ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และพระสุปฏิปันโน สายกรรมฐาน เจ้าอาวาสวัดพระ
ธาตุบังพวน เป็ นวิทยากรในการบรรยายในครังนี ในการนีมีผสู ้ นใจเข้าฟังบรรยายจํานวนมาก ทังภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เมือวันที 19 - 27 มีนาคม 2557 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์จาํ นวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจยั แบบวาจา (Oral
presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2014 4th International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM 2014) ณ
เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยงานวิจยั ของทัง 2 ท่าน จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advanced Materials Research
(วารสารนานาชาติ ซึงอยูใ่ นฐานข้อมูล SCOPUS) ดังนี 1. ดร.วณิชยา จรู ญพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม หัวข้อวิจยั คือ The Study
of Soil Physical and Chemical Properties in Plant Genetic Protection Area of RSPG, Nampung Dam EGAT, Thailand , 2. ดร.เพียว
ผาใต้ สาขาวิชาเคมี หัวข้องานวิจยั คือ Adsorption of Methyl Violet Dye from Aqueous Solutions by Activated Carbon Produced from
Tamarind Seeds

กีฬาวิทยาศาสตร์ การกีฬาสัมพันธ์ ครังที 1
เมือวันที 22-23 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาได้จดั โครงการ "กีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์" ครังที 1
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ทัง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างคณาจารย์
และนักศึกษา อีกทังยังเป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ
การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา งานกิจการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
6 สถาบัน ซึงได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัยม์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ซึงได้เป็ นเจ้าภาพในการจัดงานในครังนี กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
กีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันแชร์บอล

โครงการอบรมศิลปะการป้ องกันตัว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เมือวันที 12-13 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จดั โครงการอบรมศิลปะการป้ องกันตัว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิม
ความสามารถในการใช้ทักษะกีฬาเทควันโด เรียนรู้กระบวนการตัดสินการแข่งขันและขันตอนการดําเนินการจัดการแข่งขันเพือสร้างประสบการณ์
และนําไปใช้ในวิชาชีพ โดยในการนีได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนพรัตน์ โคตรพันธุ์กุล เป็ นวิทยาการในการบรรยายและฝึ กทักษะในครังนี โดย
อาจารย์ภาคภูมิ แจ้งโพธินาค เป็ นทีปรึกษาโครงการ

ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาทีได้รบั รางวัลจากการแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC 2014)
เมือวันที 12- 14 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
นํานักศึกษาชันปี ที 3-4 เป็ นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันพัฒนาซอตแวร์แห่งประเทศไทย
(NSC 2014) ในมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครังที 13 จํานวน
5 ทีม ได้แก่
1.ทีมโปรแกรมช่วยเหลือคนพิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคําสังเสียงบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2.ทีมอัศวินนักคิด 3.ทีมการจําแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้ตวั จําแนกนาอีฟ
เบย์ 4.ทีมเกมคณิตแสนสุขบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 5.ทีมระบบวินิจฉัยโรคกล้ามเนื อหัวใจหนา
จากภาพ MRI ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ โดยการแข่งขันในครังนีนักศึกษาของเราได้รับรางวัล
ชมเชยประเภทบันเทิงจากทีมเกมคณิตแสนสนุกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
ในการนี คณะ
วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและเป็ นกําลังใจให้กบั คณาจารย์และนักศึกษาทีได้รับรางวัลและเข้า
ร่วมการแข่งขันมา ณ โอกาสนีด้วย

โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปั ญญา
ปลูกต้นกล้าเยาวชน”
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) ซึงเป็ นองค์กรสาธารณกุศล ร่วมกับ บริษทั คาล
เท็กซ์ ประเทศไทย ได้จดั การโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้า
เยาวชน” ระหว่างวันที 17-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใน
โอกาสนี คุณเกศรา อมรวุฒิวร ผูจ้ ดั การโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษา ซึงเป็ นตัวแทนของโครงการ
ดังกล่าวได้เข้าเยียมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ เพือร่วมหาแนวทางความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา โดยในครังนีมีนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมในค่ายดังกล่าว โดยมีประเด็นใน
การศึกษา คือ ด้านสิงแวดล้อม (Environment) : ศึกษาการอนุ รักษ์ธรรมชาติในชุมชน, ด้านสุขภาพ
อนามัย (Health) ผลกระทบต่างๆ ของอาหารจานด่วนกับสุขภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต (Safety) : ศึกษา
และค้นหาวิธีการลดอุบัติเหตุทีเกิดขึนในโรงเรียนชุมชน

