ขอแสดงความยินดีกบั
บุคลากรทีสําเร็จการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดง
ควา มยิ น ดี ก บั บุ ค ล าก รที สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก จํานวน 3
ท่าน ดังนี
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คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีตอ้ นรับบุคลากรใหม่ สาย
วิชาการ จํานวน 6 อัตรา ในสังก ัดสาขาวิชาเคมี จํานวน 4
อัต รา สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ จํานวน 1 อัต รา และสาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
1 อัตรา
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

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)

ปี ที 1 ฉบับที 7 ประจําวันที 1-30 มิถุนายน 2557

การประเมินผลงานของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556
เมือวันที 2-3 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้มีการประเมินผลงานของคณบดี และหัวหน้าส่ วน
ราชการเทียบเท่าคณะ ประจําปี การศึกษา 2556 ซึ งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ
เทียบเท่าคณะ ทีมุ่งเน้นการประเมินเชิงสร้างสรรค์ เพือก่อให้เกิดการพัฒนา โดยมีแนวทางการประเมิน 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการ
จัดการศึกษา 2.ด้านการประก ันคุณภาพ 3.ด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์
4.ด้านบริ การวิชาการ 5.ด้านศิ ลปะและวัฒนธรรม 6.ด้านงบประมาณ 7.
ด้านภาวะผูน้ าํ และการบริ หารจัดการ ซึ งผลการประเมิ นในภาพรวมของ
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เพียร สิ งห์จานุ สงค์ อยู่ในระดับดี มี การ
สร้างความตระหนัก ขับเคลือน และสร้างแรงจูงใจให้ก ับบุคลากรในสังกดั
ทังในด้า นคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ที พึ ง ประสงค์ ด้า นการวิ จัย และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ด้านการบริ หารจัดการเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือการ
แข่งขันและบริ การวิชาการ และด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2556
ในวันที 1-2 กรกฎาคม 2557
โดยมีคณะกรรมการประเมิน 5 ท่าน ดังนี
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ประธานกรรมการ
2. ผศ.วงศ์ วีระ วรรณพงศ์ กรรมการ
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กรรมการ
4. อ.สุ วัฒ ดวงแสนพุด
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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.

โครงการศึกษาดูงาน และ
โครงการความร่ วมมือทางวิชาการกับ
National University of Singapore
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จดั โครงการ
ความร่ วมมือทางวิชาการก ับ Department of Public Health,
Penang Medical College, Malaysia and School of Public
Health, National University of Singapore ณ ประเทศ
มาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ เมือวันที 10-13 มิถุนายน
2557 เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการจัดการเรี ยน
การสอนในหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตร์ และศึกษารู ปแบบ
การวิจยั ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในมุมมองของประเทศ
เพือนบ้าน

โครงการเสริมสร้ างทักษะปฏิบัติการทางเคมี
เมือวันที 21-22 มิถุนายน 2557 สาขาวิชาเคมีได้จดั โครงการเสริ มสร้างทักษะปฏิบตั ิการทางเคมีให้ก ับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเซนต์เมรี จํานวน 28 คน ณ ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านปฏิบตั ิการทางเคมี และเป็ นการบริ การวิชาการให้ก ับหน่วยงานในเขตพืนทีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สรุปผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจําปี การศึกษา 2556
ระหว่างวันที 2-13 มิถุนายน 2557
สาขาวิชา
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