
เมื�อวนัที� 2-3 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีไดมี้การประเมินผลงานของคณบดี และหวัหนา้ส่วน
ราชการเทียบเท่าคณะ ประจาํปีการศึกษา 2556 ซึ� งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณบดี และหวัหนา้ส่วนราชการ
เทียบเท่าคณะ ที�มุ่งเนน้การประเมินเชิงสร้างสรรค ์เพื�อกอ่ใหเ้กดิการพฒันา โดยมีแนวทางการประเมิน 7 ดา้น ไดแ้ก ่1.ดา้นการ

ปีที� 1 ฉบับที�   7  ประจําวนัที� 1-30 มถุินายน 2557

การประเมินผลงานของคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยนิดีกบั
บุคลากรที�สําเร็จการศึกษา

               คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดง
ค ว า ม ยิ น ดี ก บั บุ ค ล า ก รที� สํ า เ ร็ จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 3 
ท่าน ดงันี�  

ยนิดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 
สังกดัคณะวทิยาศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556
Scarlet Kingsnake Still Mimics Extinct Venomous Species

In North Carolina, the harmless scarlet kingsnake have evolved to
better resemble a poisonous species (coral snakes) that vanished from the
region more than 50 years ago. The scarlet kingsnake, copies the stripe patterns
of coral snakes to avoid to be predated. The Sandhills, a pine and oak forest in
the eastern Carolinas, were once home to both snakes, but coral snakes
disappeared from the area in the 1960s. To find out, researchers compared
scarlet kingsnakes from the Sandhills collected over the 40 years after coral
snakes went extinct, and compared them to kingsnakes from the Florida
panhandle, where coral snakes still slither. (published in Biology Letters)
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จดัการศึกษา 2.ดา้นการประกนัคุณภาพ 3.ดา้นการวิจยัและงานสร้างสรรค ์
4.ดา้นบริการวิชาการ 5.ด้านศิลปะและวฒันธรรม 6.ด้านงบประมาณ 7.
ดา้นภาวะผูน้าํและการบริหารจัดการ ซึ� งผลการประเมินในภาพรวมของ
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์ อยู่ในระดับดี มีการ
สร้างความตระหนกั ขบัเคลื�อน และสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรในสังกดั 
ทั� งในด้านคุณภาพบัณฑิตที�พึ งประสงค์ ด้านการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการเพื�อพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื�อการ
แข่งขนัและบริการวิชาการ และดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
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               คณะวิทยาศาสตร์ ยนิดีตอ้นรับบุคลากรใหม่ สาย
วิชาการ จาํนวน 6 อตัรา ในสังกดัสาขาวิชาเคมี จํานวน 4 
อัตรา สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา และสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 
1 อตัรา

คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
ในวันที� 1-2 กรกฎาคม 2557

โดยมีคณะกรรมการประเมิน 5 ท่าน ดังนี�
                                     1. ดร.ประกอบ ผลงาม             ประธานกรรมการ

         2. ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์        กรรมการ
                                     3. อ.สุพจน์ สกลุแก้ว                 กรรมการ
                                    4. อ.สุวัฒ ดวงแสนพุด               กรรมการ
                                    5. อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย        กรรมการและเลขานุการ



เมื�อวนัที� 21-22 มิถุนายน 2557 สาขาวิชาเคมีไดจ้ดัโครงการเสริมสร้างทกัษะปฏบิตัิการทางเคมีใหก้บันกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตเ์มรี�  จาํนวน 28 คน ณ หอ้งปฏิบตัิการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื�อพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นปฏิบตัิการทางเคมี และเป็นการบริการวิชาการใหก้บัหน่วยงานในเขตพื�นที�รับผิดชอบของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไดจ้ดัโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกบั Department of Public Health,
Penang Medical College, Malaysia and School of Public
Health, National University of Singapore ณ ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ เมื�อวนัที� 10-13 มิถุนายน 
2557  เพื�อพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางดา้นการจดัการเรียน
การสอนในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และศึกษารูปแบบ
การวิจยัทางดา้นสาธารณสุขศาสตร์ ในมุมมองของประเทศ
เพื�อนบา้น

The ENEMI project

Dr. Alexis Ribas has been in a scientific stage in Montpellier
(France), the aim of his visit was to collaborate in the french project
ENEMI (Evolutionary consequences of Natural Enemies in Major
biological Invasions: the role of parasites in the invasion success of
two commensal rodents). The ENEMI project aims at deciphering the
role of parasitism and of associated immunological changes in the
success of two major biological invasions currently ongoing in
Senegal. These invasions involve rodent species acting as potential
reservoirs of several human diseases, the black rat Rattus rattus and the
house mouse Mus musculus domesticus.
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สรุปผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจําปีการศึกษา 2556

 ระหว่างวนัที� 2-13 มิถุนายน 2557

โครงการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการทางเคมี

1 2 3 4 5 6 9 เฉลี�ย

3.01

สถิติประยุกต์ 3.00 3.30 3.00 2.01 1.00 3.50 3.00 2.59

3.00 3.07

วิทยาศาสตร์การกฬีา 3.00 2.18 5.00 1.18 4.25 4.50 4.00

3.66 3.00 3.12

ฟิสิกส์ 3.00 3.17 2.50 3.00 3.00 4.33

คณติศาสตร์ 3.00 2.73 4.00 2.58 2.75

3.33

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.00 3.54 4.50 2.94 2.50 3.67 4.00 3.33

4.00 3.35

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.00 4.11 4.50 2.09 2.50 3.67 4.00

4.33 4.00 3.77

เคมี 3.00 3.70 5.00 1.76 4.00 3.50

วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม 3.00 3.60 5.00 3.14 4.25

4.35

ชีววิทยา 4.00 3.89 4.50 3.80 5.00 4.50 4.00 4.15

สาขาวิชา
ค่าคะแนนเฉลี�ยที�ได้/ องค์ประกอบที�

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.00 4.01 5.00 2.33 5.00 4.33 4.00


