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).

โครงการ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและการจดสิ ทธิบัตรทรั พย์ สินทางปัญญา
ฝ่ ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั โครงการ
"ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และการจดสิ ทธิบตั ร
ทรัพย์สินทางปัญญา" เพือให้ก ําลังใจ และขับเคลือนให้บุคลากรได้
เผยแพร่ ผลงานวิจยั เพือยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา ใน
องค์ประกอบที 4 การวิจยั สําหรับบุคลากรทีมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
โดยการตีพิมพ์บทความวิจยั หรื อการจดสิ ทธิบตั รทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถยืนขอรับค่าตอบแทนได้ทีสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยผล
งานวิจยั ทีนํามาขอรับค่าตอบแทนในโครงการ ต้องเป็ นผลงานทีมีการ
เผยแพร่ ในช่วงเดือนมกราคม 2556 – ธันวาคม 2557

ปี ที 1 ฉบับที 6 ประจําวันที 1-30 มิถุนายน 2557

โครงการด้ านการประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านการประก ันคุณภาพ ครังที 1: โครงการสร้างความตระหนักด้านการประก ัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุ รจิตร พระเมือง เป็ นวิทยากร เมือวันที 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง
จันทน์กะพ้อ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพือให้บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก
ด้านการประก ันคุณภาพการศึกษา และให้บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่ วมในการประก ันคุณภาพการศึกษาของคณะ อีกทังให้แต่ละ
สาขาวิชาได้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในครังที 2: โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ระดับ
สาขาวิชา เมือวันที 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสุ พรรณิ การ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพือ
ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ในองค์ประกอบและตัวชีวัดทีเกียวข้อง มีวิทยากรมาให้
ความรู ้และให้ขอ้ เสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองคือ ผศ.ดร.สุ รจิตร พระเมือง และ ผศ.ดร.โฆษิต ศรี ภูธร ผูป้ ระเมิน
ของ สกอ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามลําดับ

สาขาวิชาเคมี เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ ม หัวหน้ าภาควิชาเคมีแห่ งประเทศไทย ครังที 22

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที 10
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที 10 (The
10th National Conference on Computing and Information Technology) ระหว่าง
วันที 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเกต็ โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีได้นาํ เสนอบทความวิจยั แบบปากเปล่ามีดงั นี 1. "การรู ้จาํ
การเขียนตัวอักษรไทยด้วยลายมือบนโทรศัพท์เคลือนที" โดย ผศ.ปัจจัย พวงสุ วรรณ 2. "ระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจสําหรับการเลือกพืชและปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีเหมาะสมต่อก ัน" และ 3. "ระบบการ
แนะนําในการเลือกซือโทรศัพท์มือถือด้วยกระบวนการกรองแบบพึงพาผูใ้ ช้ร่วม” โดย อ.พนารัตน์
ศรี เชษฐา 4. “ระบบสารสนเทศจัดการแปลงเพาะปลูกอ้อย” โดย อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน 5. "ระบบ
มัคคุเทศก์พกพาสําหรับการท่องเทียว” โดย อ.ขวัญชัย สุ ขแสน" 6. "ระบบการจําแนกพันธุ์ยางพารา
โดยใช้ตวั จําแนก นาอีฟเบย์” โดย อ.วรรณสิ ริ ธุระชน 7. "ปัจจัยทีส่ งผลต่อเด็กออทิสติกในมุมมอง
ของผูป้ กครอง และการใช้ชุดฝึ กมัลติมีเดียเกม ศิลปะ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เรื องสี โดยแบ่งกลุ่ม
อาการเด็กออทิสติก” โดย อ.คณิ ศร จีกระโทก

สาขาวิชาฟิ สิกส์ จดั โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครื อข่ ายทางด้ านนาโนเทคโนโลยี
เมือวันที 19-21 พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาฟิ สิกส์ ได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรเครื อข่ายด้านนาโนเทคโนโลยี ประจําปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญด้านนาโนเทคโนโลยี และสามารถส่ งเสริ ม เผยแพร่ ถ่ายทอด ต่อยอดองค์ความรู ้ที
หลากหลาย

การประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นการใช้ เครื องมือ “SCENARIO PLANNING”
ด้วยโครงการเสริ มสร้างการรับมือของเมืองก ับการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (M-BRACE) ซึ งจัดขึนโดยสถาบัน
สิ งแวดล้อมไทย ร่ วมก ับ Institute for Social and
ั การประชุมแลกเปลียน
Environmental Transition (ISET) ได้จด
ความคิดเห็นการใช้เครืองมือ “SCENARIO PLANNING” ของ
กลุ่มเทคนิคเมืองอุดรธานี เมือวันที 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง
พรรณทวี โรงแรมเดอะ พรรณราย โฮเต็ล จ.อุดรธานี โดยมี อ.
กฤษฎา นามบุญเรื อง และ อ.ดาริ นทร์ ล้วนวิเศษ อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม เข้าร่ วมให้ความรู ้ ความเข้าใจวิธี
การใช้เครื องมือการจัดทําแบบจําลองฯ ของเมืองอุดรธานี และร่ วมแลกเปลียนแสดงความคิดเห็น เพือเป็ นการบริ การวิชาการต่อ
ท้องถิน โดยโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ ของสหรัฐอเมริ กา
(USAID) ร่ วมก ับ USACE ประเทศสหรัฐอเมริ กา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคนิคทางจุลชีววิทยา
เมือวันที 16-17 พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาชีววิทยาได้จดั โครงการด้านการบริ การวิชาการแก่ชุมชน ให้ก ับนักเรี ยน
โรงเรี ยนเซนต์เมรี ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้ดา้ นเทคนิคพืนฐานในการศึกษาเกียวก ับ
จุลินทรี ย ์ การใช้อุปกรณ์ในการศึกษาจุลินทรี ย ์ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้ทางด้านจุลินทรี ย ์ และมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่ วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ สนทนากาแฟ

โครงการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ เรื อง การจัดทําและการติดตามผลการดําเนินการ มคอ. ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

เมือวันที 7 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมก ับคณะวิทยาศาสตร์ นําโดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียร สิ งห์จานุสงค์ จัดโครงการ สนทนากาแฟ เรื อง การสนับสนุนการวิจยั เพือการพัฒนางานวิจยั ณ ห้อง
ประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักวิจยั เข้าร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เสนอแนะ และอภิปรายถึงแนวทางในการ
พัฒนางานด้านวิจยั เพือขับเคลือนมหาวิทยาลัยไปสู่ ความสําเร็จด้านงานวิจยั ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเป็ นรู ปธรรม นําไปสู่ การสร้างและเพิมผลงานวิจยั เพือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้จดั โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง การจัดทําและการติดตาม
ผลการดําเนินการ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ณ ภูเรื อรี สอร์ท อําเภอภูเรื อ จังหวัดเลย เมือ
วันที 28-30 พฤษภาคม 2557 เพือพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จาก
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ในปี การศึกษา 2555-2556 และให้คณาจารย์ในสาขาวิชาสามารถจัดทํา มคอ.3
มคอ.5 และ มคอ.7 ในปี การศึกษา 2556-2557 ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

