โครงการฝกอบรม SciKU Academy
สําหรับบุคคลทั่วไป ประจําป 2560
1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการทํางานอยางมากมาย ทั้งในดานการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการจัดการสารสนเทศในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ จะเห็นไดวาในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนําความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มผลผลิต
ลดตนทุนการ
ดําเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จะนําองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาถายทอดใหแกครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร นิสิต มก.
และบุคคลทั่วไป เพื่อจะไดพัฒนาความรูความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อเปนการบริการวิชาการแกสังคมและเผยแพรชื่อเสียงทางดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2 เพื่อใหมีการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานเพื่อความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในองคกร
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน
3. ผูรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. กลุมเปาหมาย
ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปจากหนวยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 200 คน
หมายเหตุ ทั้งนี้ไมจํากัดสิทธิ์หากบุคลากร มก. หรือนิสิต มก. จะเขารวมโครงการ

5. คุณสมบัติของผูเขาอบรม
ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมอบรม และมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติที่ไดระบุไวในแตละหลักสูตร
6. สถานที่ฝกอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
งานบริการการศึกษาและสารสนเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณณัฏฐณิชา สุขพอดี
โทร. 02 562 5555 ตอ 646176
โทรสาร. 02 942 8290
โทรศัพทมือถือ 081 732 0331 (ในเวลาราชการ)
E-Mail Address: scikuservices@gmail.com
เว็บไซต: www.sci.ku.ac.th/scikuacademy
8. วิธีการสมัคร และการชําระเงิน
วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน http://bit.ly/2sZ1H56 หรือ สแกน QR Code เพื่อทําการสมัคร
2. เมื่อกรอกใบสมัครเรียนรอยแลวทานจะไดอีเมลตอบกลับ
การชําระเงิน
1) เงินสด ชําระไดที่ ชั้น2 อาคารสุขประชา วาจานนท คณะวิทยาศาสตร
2) โอนเขา ชื่อบัญชี บริการวิชาการ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่บัญชี 069-2-62012-3
3) เมื่อชําระเงิน เรียบรอยแลว โปรดสงสําเนาใบเสร็จชําระเงินมาที่ E-Mail Address:
scikuservices@gmail.com
9. หลักสูตรที่เปดอบรม
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่
หลักสูตรที่

1
2
3
4
5
6
7

เทคนิคการผลิตสไลดถาวรของตัวอยางพืชเพื่อการศึกษาใตกลองจุลทรรศน
Molecular Docking with GOLD program
Bioinformatics and Systems Biology
นิติวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับนักกฏหมาย
Google App Script
Statistical Data Analysis Using R
การเพิ่มมูลคาในธุรกิจอุตสาหกรรมยางสําหรับบุคคลทั่วไป

โครงการฝกอบรม SciKU Academy สําหรับบุคคลทั่วไป ประจําป 2560
โดยมีหลักสูตร 7 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการผลิตสไลดถาวรของตัวอยางพืชเพื่อการศึกษาใตกลองจุลทรรศน
อบรมจํานวน 2 วัน ในวันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 อัตราคาลงทะเบียน 3,000 บาท
หลักสูตรที่ 2 Molecular Docking with GOLD program
อบรมจํานวน 2 วัน อัตราคาลงทะเบียน 4,500 บาท
ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560
หลักสูตรที่ 3 Bioinformatics and Systems Biology
อบรมจํานวน 2 วัน ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 อัตราคาลงทะเบียน 4,500 บาท
หลักสูตรที่ 4 นิติวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับนักกฎหมาย
อบรมจํานวน 4 วัน ในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 และ 2 – 3 กันยายน 2560
อัตราคาลงทะเบียน 6,000 บาท
หลักสูตรที่ 5 Google App Script
อบรมจํานวน 1 วัน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อัตราคาลงทะเบียน 1,200 บาท
หลักสูตรที่ 6 Statistical Data Analysis Using R
อบรมจํานวน 2 วัน อัตราคาลงทะเบียน 4,000 บาท
รุนที่ 1 ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
รุนที่ 2 ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560
หลักสูตรที่ 7 การเพิ่มมูลคาในธุรกิจอุตสาหกรรมยางสําหรับบุคคลทั่วไป
อบรมจํานวน 1 วัน อัตราคาลงทะเบียน 2,500 บาท
รุนที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2560
รุนที่ 2 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดแตละหลักสูตร ดังเอกสารแนบ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
หลักสูตร เทคนิคการผลิตสไลดถาวรของตัวอยางพืชเพื่อการศึกษาใตกลองจุลทรรศน
1. ชื่อโครงการ
เทคนิคการผลิตสไลดถาวรของตัวอยางพืชเพื่อการศึกษาใตกลองจุลทรรศน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
ลักษณะโครงสรางภายในตั้งแตระดับออแกเนลล เซลล และอวัยวะ มีความสัมพันธกับหนาที่ การ
เจริญเติบโต และการปรับตัวของพืช การศึกษาดังกลาวจําเปนตองอาศัยกลองจุลทรรศน จึงจําเปนตองเตรียม
ตัวอยางในรูปแบบของสไลดถาวรจากตัวอยางที่ผานการตัดใหเปนชิ้นบาง (Section) ที่มีความหนาไมเกิน 20
ไมครอน สไลดตัวอยางที่เตรียมไดสามารถเก็บรักษาไวไดนานหลายสิบป ปจจุบันในประเทศไทยไมมีแหลงผลิตเพื่อ
การจําหนาย ตองสั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง ประกอบกับตัวอยางทีผูผลิตใชจะเปนพืชในเขตหนาวที่เราไม
คุนเคย ถาหากเราสามารถผลิตสไลดถาวรของตัวอยางพืชไดเองจะชวยประหยัดงบประมาณ และสามารถเรียนรู
ลักษณะโครงสรางของพืชทองถิ่นตนเอง อันเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัย
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป รูวิธีเก็บตัวอยางพืชและสามารถผลิตเปน
สไลดถาวรสําหรับการศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
5. หัวขอในการอบรม
5.1. การเก็บตัวอยางพืช การคงสภาพเนื้อเยื่อ การดึงน้ําออกจากเนื้อเยื่อ
5.2. การ Infiltration และการ Embed ตัวอยาง
5.3. การตัดตัวอยางดวย Microtome
5.4. Affixation
5.5. การยอมสีตัวอยาง
5.6. Mountingการอบรม ไมจํากัด
6. วิธีการฝกอบรม การบรรยายและการฝกปฏิบัติการ
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม ครู อาจารย นักวิจัย นิสิต และบุคคลทั่วไป
8. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 20 คน
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม
วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560

10. กําหนดการฝกอบรม
วันที่ 1
เวลา

รายละเอียด

08.00-09.00 ลงทะเบียน

วิทยากร
-

09.00-09.15 พิธีเปดการอบรม

คณบดี

09.15-09.30 พักรับประทานอาหารวาง
09.30-12.00 บรรยายเรื่อง “การเก็บตัวอยางพืช การคงสภาพเนื้อเยื่อ การดึง
น้ําออกจากเนื้อเยื่อ”

รศ.ดร.ประศาสตร เกื้อมณี

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 บรรยายเรื่อง “การ Infiltration และการ Embed ตัวอยาง”
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารวาง
15.15-16.45 ปฏิบัติการ Embed ตัวอยาง

วันที่ 2
เวลา

รายละเอียด

8.30-10.00

บรรยายเรื่อง “การตัดตัวอยางดวย Microtome”

10.00-10.15

พักรับประทานอาหารวาง

10.15-12.15

ปฏิบัติการ การตัดตัวอยางดวย Microtome

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30

ปฏิบัติการ Affixation

วิทยากร
รศ.ดร.ประศาสตร เกื้อมณี

วันที่ 3
เวลา

รายละเอียด

8.30-9.30

บรรยายเรื่อง “การยอมสีตัวอยาง”

9.30-10.30

ปฏิบัติการ ยอมสีตัวอยาง

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารวาง

10.45-12.15

ปฏิบัติการ ยอมสี (ตอ)

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30

ปฏิบัติการ Mounting

รวมทั้งสิ้น ภาคบรรยาย 7 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติการ 13 ชั่วโมง

วิทยากร
รศ.ดร.ประศาสตร เกื้อมณี

11. วิทยากร
วิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการ รศ.ดร.ประศาสตร เกื้อมณี
ผูชวยวิทยากรภาคปฏิบัติการ น.ส. ผุสดี พรหมประสิทธิ์
12. สถานที่ฝกอบรม ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. การลงทะเบียนฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Molecular Docking with GOLD program
1. ชื่อโครงการ
Molecular Docking with GOLD program
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
การจํ า ลองการจั บ กั น มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากในค น หาตั ว ยับ ยั้ งการทํางานของโปรตีน หลัก สูตรนี้ จ ะสอน
วิ ธี ก ารใช โ ปรแกรมการจํ า ลองการจั บ กั น ระหว างชีว โมเลกุล กับ สารขนาดเล็ก เพื่อ คน หาตั ว ยับ ยั้ง การทํา งาน
ตลอดจนการคัดสรรเสมือนจริงเพื่อใชในการคัดสรรตัวยับยั้งหรือ ยา เพื่อใชในการเกษตร การแพทย ปศุสัตว และ
อธิบายกลไกการทํางานทางชีวเคมีของชีวโมเลกุล เพื่อใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําองคความรูไป
ใชในการเรียนการสอน และการวิจัย
4. วัตถุประสงค
4.1.

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูพื้นฐานทางโปรตีนและตัวยับยั้ง และโปรแกรม GOLD

4.2.

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชโปรแกรม เพื่อการวิเคราะหขอมูลและการทําวิจัย

5. หัวขอในการอบรม
5.1 ความรูพื้นฐานทางโปรตีนและตัวยับยั้ง
5.2 การแสดงโครงสรางสามมิติของโปรตีนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.3 การจําลองการจับกันดวยโปรแกรม GOLD การคัดสรรเสมือนจริง
6. วิธีการฝกอบรม การบรรยายและการฝกปฏิบัติการ
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ครู-อาจารย นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผูเขาอบรมตองนํา
คอมพิวเตอรโนตบุกมาเอง (ใชไดทั้ง Mac PC และ Linux)
8. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 45 คน
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม
วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560

10. กําหนดการฝกอบรม
วันที 1
9:00-10:00
10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-16.30
วันที่ 2
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13:00-14:30
14.30-14.45
14.45-16:30

Lecture 1
Laboratory 1
Coffee break
Laboratory 1
Lunch
Lecture 2
Laboratory 2
Coffee break
Laboratory 2
Laboratory 3
Coffee break
Laboratory 3
Lecture 4
Lunch
Laboratory 4
Coffee break
Laboratory 4

Protein and inhibitors
3D protein visualization program
3D protein visualization program
molecular docking
GOLD: self-docking
GOLD: self-docking
GOLD: docking and data analysis
GOLD: docking and data analysis
Virtual screening
GOLD: virtual screening
GOLD: virtual screening

11. รายชื่อวิทยากร
วิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการ
1. รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ผูชวยวิทยากรภาคปฏิบัติการ 2 คน
12. สถานที่ฝกอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. การลงทะเบียนฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Bioinformatics and Systems Biology
1. ชื่อโครงการ
Bioinformatics and Systems Biology
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
ชีววิทยาระบบมีความสําคัญตอการศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยจําเปนตองอาศัยวิธีการทางชีวสารสนเทศ ใน
การสื บ ค น ออกแบบ เพื่ อทํ า นายศึ กษาปรากฏการณของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งอาศัย พื้น ฐานทางคณิตศาสตรชั้น สูง
วิทยาการคอมพิวเตอร และชีวเคมี เพื่อทําแบบจําลองของปรากฏการณภายในเซลล อันจะกอใหเกิดความเขาใจใน
กระบวนการระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต สามารถนําไปประยุกตตอยอดไดทั้งในดานสุขภาพ การแพทย อุตสาหกรรม
การเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ เพื่อใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําองค
ความรูไปใชในการเรียนการสอน และการวิจัย
4. วัตถุประสงค
4.1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู เบื้องตนในการตรวจวัดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและฝกปฏิบัติการใช
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล Omics
4.2.

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชโปรแกรม เพื่อการวิเคราะหขอมูลและการทําวิจัย

5. หัวขอในการอบรม
5.1. Basic Next Generation Sequencing (NGS) Data and Analysis
5.2. From Sequence to Function in the Age of Systems Biology
5.3. Proteomics & Peptidomics: Data acquisition and analysis
5.4. Integrative Analysis and Network Analysis
6. วิธีการฝกอบรม การบรรยายและการฝกปฏิบัติการ
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ครู-อาจารย นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยา
พันธุศาสตร และ ชีวเคมี
8. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 25 คน
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม วันที่ 23 – 24 กันยายน 2560

10. กําหนดการฝกอบรม
วันที่ 1
8.00-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.10 กลาวตอนรับและเปดงานโดยคณะวิทยาศาสตร
9.10-10.30 บรรยาย 1: Basic Next Generation Sequencing (NGS) Data and Analysis
อาจารย ดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ภาควิชาพันธุศาสตร
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 Workshop 1: Basic Next Generation Sequencing (NGS) Data and Analysis*
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 บรรยาย 2: From Sequence to Function in the Age of Systems Biology
รศ.ดร.วรรณวิภา วงศแสงนาค, ภาควิชาสัตววิทยา และหนวยวิจัย CBLAST
14.30-14.50 พักรับประทานอาหารวาง และ ถายภาพหมู
14.50-16.00 Workshop 2: From Sequence to Function in the Age of Systems Biology *
*TA: นางสาว ณชล แรทอง และ นายธีรพล จตุพรวิวัฒน
Day 2
8.00-9.00 ลงทะเบียน
9.00-10.30 Lecture 3: Proteomics & Peptidomics: Data acquisition and analysis
อ.ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ภาควิชาพันธุศาสตร และหนวยวิจัย CBLAST
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 Workshop 3: Proteomics & Peptidomics: Data acquisition and analysis**
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Lecture 4: Integrative Analysis and Network Analysis
อ.ดร.ปราโมทย ชํานาญปน, ภาควิชาสัตววิทยา และหนวยวิจัย CBLAST
14.30-14.50 พักรับประทานอาหารวาง และ ถายภาพหมู
14.50-16.00 Workshop 4: Integrative Analysis and Network Analysis **
**TA: นางสาวศศิกาญจน คงสมพงษ , นายอภิวิชญ กลางคาร
11. รายชื่อวิทยากร
วิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการ
1. ดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ภาควิชาพันธุศาสตรผูชวยวิทยากรภาคปฏิบัติการ
2. รศ.ดร.วรรณวิภา วงศแสงนาค, ภาควิชาสัตววิทยา
3. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ภาควิชาพันธุศาสตร

4. ดร.ปราโมทย ชํานาญปน, ภาควิชาสัตววิทยา
ผูชวยวิทยากรภาคปฏิบัติการ
1. นางสาว ณชล แรทอง
2. นายธีรพล จตุพรวิวัฒน
3. นางสาวศศิกาญจน คงสมพงษ
4. นายอภิวิชญ กลางคาร
12. สถานที่ฝกอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. การลงทะเบียนฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร นิติวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับบุคคลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ
นิติวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับบุคคลทั่วไป
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้ เหมาะสําหรับ ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการปรับพื้นฐานความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตร โดยเนนกระบวนการและหลักการเบื้องตนที่สําคัญ จากวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและสถิติ ในวิธีการที่งายแกการเขาใจ สามารถนําไปใช
เพื่อประกอบการพิจารณาและประเมินผลการตรวจสอบวินิจฉัยที่ไดมาจากหองปฏิบัติการ และเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในการพิจารณาหลักฐานและรูปคดีมากยิ่งขึ้น หรือประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําองคความรูไปใชในการเรียนการสอน และการ
วิจัย
2. เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถเชื่อมโยงหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรในการติดตามขาวสารและ
เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล
3. สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเยาวชนและสังคม รวมกันคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและรูเทาทัน
วิทยาศาสตร
5. หัวขอในการอบรม
วันที่ 1 (เสาร 26 สิงหาคม 2560)
เชา ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรกับงานนิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
โดยแพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
บาย หลักการเบื้องตนทางวิทยาศาสตร เครื่องมือ และอุปกรณสําหรับงานดานนิติวิทยาศาสตร
โดย ดร.ปราโมทย ชํานาญปน ภาควิชาสัตววิทยา
วันที่ 2 (อาทิตย 27 สิงหาคม 2560)
เชา ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรกับพยาธิวิทยาเบื้องตน
โดยแพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
บาย ฟสิกสพื้นฐานในการประเมินวัตถุพยานและรูปคดี
โดย ผศ.ดร.บําเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟสิกส

วันที่ 3 (เสาร 2 กันยายน 2560)
เชา ชีวเคมีพื้นฐานในการตรวจสอบสารพิษ สารเสพติด เลือดและสารคัดหลั่ง
บาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดีเอ็นเอสําหรับการระบุตัวบุคคล
โดย ดร.ปราโมทย ชํานาญปน ภาควิชาสัตววิทยา ผศ.ดร.บําเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟสิกส
และ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ภาควิชาพันธุศาสตร
วันที่ 4 (อาทิตย 3 กันยายน 2560)
เชา หลักฐานทางดิจิทัลและกระบวนการทางนิติคอมพิวเตอร
บาย เยี่ยมชมเครื่องมือ หองปฎิบัติการ และ สาธิตการทดสอบเบื้องตนทางนิติวิทยาศาสตร
โดย ดร.ปราโมทย ชํานาญปน ภาควิชาสัตววิทยา ผศ.ดร.บําเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟสิกส
และ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ภาควิชาพันธุศาสตร
6. วิธีการฝกอบรม การบรรยายและปฏิบัติการ
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
8. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม
อบรมจํานวน 4 วัน
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 และ 2 - 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
10. วิทยากร
1. แพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
2. ดร.ปราโมทย ชํานาญปน ภาควิชาสัตววิทยา
3. ผศ.ดร.บําเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟสิกส
4. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล ภาควิชาพันธุศาสตร
11. สถานที่ฝกอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12. การลงทะเบียนฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Google App Script
1. ชื่อโครงการ
Google App Script
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
Google Suite หรือเปนชุดของบริการสําหรับการทํางานโดย Google ประกอบดวย GMail, Google
Doc, Google Sheet, Google Form, Google Calendar, Google Drive, ฯลฯ ซึ่งบริการตางๆสามารถนํามา
เชื่อมโยงกันไดผานทางการเขียนโปรแกรม หรือ Google App Script ตัวอยางเชน เมื่อผูใชกรอกแบบฟอรมแลวให
เพิ่มขอความลงในปฏิทิน (เปนการใชงาน Google Form รวมกับ Google Calendar), หรือสงอีเมลตามรายชื่อที่
ปรากฏในสเปรดชีท (เปนการใชงาน Google Sheet รวมกับ GMail)ที่เหมาะสําหรับครู อาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลทั่วไป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมสามารถนําองคความรูทางดานเทคโนโลยี ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
และการวิจัย
2. เพื่อใหผูเขารวมสามารถประยุกตใช Google App Script ในการทํางานได
5. หัวขอในการอบรม
5.1. ภาษา JavaScript เบื้องตน
5.2. App Script
6. วิธีการฝกอบรม การบรรยายและปฏิบัติการ
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ และ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
8. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
10. วิทยากร
รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก อาจารยประจําภาควิทยาการคอมพิวเตอร
11. สถานที่ฝกอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12. การลงทะเบียนฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Statistical Data Analysis Using R
1. ชื่อโครงการ
Statistical Data Analysis Using R
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
ในยุ คป จ จุ บั น จะพบว า การวิ เ คราะห ขอมูล ทางสถิติมักตองใช ซอฟต แวร มาชว ยในการประมวลผลและ
วิเคราะห ซึ่งโดยปกติโปรแกรมสําเร็จรูปสวนใหญเปนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และราคาแพง หนวยงานหรือองคกรบาง
แหงไมสามารถจัดหาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกตองตามกฎหมายได ดังนั้นการเลือกใชโปรแกรม R ซึ่งเปน
ซอฟตแวรที่ไมตองจัดซื้อ (free software) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ประกอบกับในปจจุบันนี้โปรแกรม R นับวา
เปนโปรแกรมหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั่วโลก
โปรแกรม R เปนซอฟตแวรเพื่อการคํานวณและการวิเคราะหทางสถิติที่มีการประยุกตใชอยางกวางขวางใน
ศาสตรสาขาตาง ๆ ผูใชสามารถเขียนคําสั่งและเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลในการวิเคราะหทางดานสถิติ
ตลอดจนการแสดงผลทางดานกราฟก นักวิจัยในหลายสาขาเริ่มสนใจใชโปรแกรม R เพื่อการประมวลผลตาง ๆ ทั้งนี้
ประกอบดวยเหตุผลหลายประการ เชน R เปนซอฟตแวรฟรีที่สามารถดาวนโหลดมาใชโดยไมตองเสียคาใชจาย มี
package และ library สนับสนุนการทํางานและการวิจัยมากกวา 10,000 แพคเกจ สามารถทํางานไดทั้งบน
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ วินโดว และแมคอินทอช เปนตน นอกจากนี้ R ยังเปนซอฟตแวรที่รวมเอาคุณสมบัติดาน
การจัดการขอมูล การคํานวณ และการแสดงทางกราฟกไวดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความสามารถในการ
จัดเก็บและจัดการขอมูล สามารถคํานวณขอมูลเชิงเวคเตอรได
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญในการใชโปรแกรม R เพื่อการวิเคราะหขอมูล
เชิงสถิติ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหมีการใชซอฟตแวรซึ่งเปนที่
ยอมรับและมีความนิยมอยางแพรหลาย ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําองค
ความรูไปใชในการเรียนการสอน และการวิจัย
4. วัตถุประสงค
4.1.

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจและสามารถใชโปรแกรม R

4.2.

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชโปรแกรม R ในการวิเคราะหขอมูลและการทําวิจัย

5. หัวขอในการอบรม
5.1. แนะนําและติดตั้งโปรแกรม
5.2. การจัดการขอมูล

5.3. คําสั่งเบื้องตนในโปรแกรม R
5.4. การนําเสนอขอมูลดวยกราฟและตาราง
5.5. การคํานวณคาสถิติพรรณนาเบื้องตน
5.6. การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน
5.7. การวิเคราะหความแปรปรวน
5.8. การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
5.9. วิธีการทางสถิตินันพาราเมตริก
6. วิธีการฝกอบรม
การบรรยายและการฝกปฏิบัติการ
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการ ครู อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผูสนใจทั่วไป ควรมีความรูพื้นฐานทางสถิติเบื้องตน
8. ผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 30 คน
(ผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติดวยเครื่องคอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เครื่อง)
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
10. กําหนดการฝกอบรม
รุนที่ 1 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
รุนที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9.00-10.30

แนะนําโปรแกรม R และคําสั่งเบื้องตน

10.30-10.45 รับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 การจัดการขอมูลและการนําเสนอขอมูล
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30

การใช package และการคํานวณทางสถิติเบื้องตน

14.30-14.45 รับประทานอาหารวาง
14.45-16.30 การทดสอบสมมติฐานและการประมาณคา

รุนที่ 1 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รุนที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9.00-10.30

การวิเคราะหความแปรปรวน

10.30-10.45 รับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 การถดถอยเชิงเสนอยางงาย
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ
14.30-14.45 รับประทานอาหารวาง
14.45-16.30 วิธีการทางสถิตินันพาราเมตริก
11. รายชื่อวิทยากร
วิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ
ผูชวยวิทยากรภาคปฏิบัติการ
1. นางสาวชนากานต จรเสถียร
2. นางสาวพัณณิ์ภาริษา ของทิพย
12. สถานที่ฝกอบรม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
13. การลงทะเบียนฝกอบรม
คาลงทะเบียนคนละ 4,000 บาทสําหรับบุคคลภายนอก
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
หลังจากเสร็จการฝกอบรมแลว ผูเขารับการอบรมจะมีความรู ความเขาใจและสามารถใชโปรแกรม R ใน
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตในงานตามที่ตองการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การเพิ่มมูลคาในธุรกิจอุตสาหกรรมยางสําหรับบุคคลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ
การเพิ่มมูลคาในธุรกิจอุตสาหกรรมยางสําหรับบุคคลทั่วไป
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักการและเหตุผล
เพื่ อให เ ห็ น ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมยางในทุ กมิ ติ ทั้ ง ในมุ ม มองของนโยบายภาครั ฐ บาล ข อมู ล ทาง
เทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม องคกระกอบหลักของการแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลคา โดยเฉพาะแนวโนมและทิศทาง
ของตลาดสําหรับ ธุรกิจ ยางพารา แสดงใหเห็ นภาพของอุตสาหกรรมยางไทยและอุตสาหกรรมยางโลก เป นการ
บรรยายที่เขาใจไดงาย กระชับ ตรงกับความตองการของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่สนใจในธุรกิจอุตสาหกรรมยาง
และยังเหมาะสําหรับครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําองคความรูไปใชในการเรียนการสอน และ
การวิจัย
4. วัตถุประสงค
. เพื่อใหผูเขารวมรูแนวโนมและทิศทางของตลาดของอุตสาหกรรมยางไทยและอุตสาหกรรมยางโลก
5. หัวขอในการอบรม
5.1. หวงโซอุปทานและหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมยาง
5.2. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑยาง
5.3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในอุตสาหกรรมยาง
5.4. แนวโนมและทิศทางของธุรกิจยาง
6. วิธีการฝกอบรม การบรรยาย
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
เกษตรกร ผูประกอบการ หนวยงานราชการ ครู อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา พนักงานจากอุตสาหกรรม
ยางและบริษัท ตัวแทนจําหนายยางและสารเคมียาง หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
8. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน
9. ระยะเวลาในการฝกอบรม
รุนที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2560
รุนที่ 2 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

10. วิทยากร
ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ อาจารยประจําภาควิชาวัสดุศาสตร
12. สถานที่ฝกอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. การลงทะเบียนฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท

