ฉบับที่ ๑๙ ประจําวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภารกิจคณบดี
21 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการอํานวยการสอบปลายภาค
นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่
2/2562 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ หองประชุม 32.02.08
21 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมรัตนเพียร
22-24 พฤษภาคม 2562 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 25622565) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ณ เกาะมันนอก จังหวัดระยอง
29 พฤษภาคม 2562 ประธานในพิธีเปดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปการศึกษา 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสุวัจน 3 อาคาร 31 ชั้น 8
29 พฤษภาคม 2562 ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี การศึกษา 2562

 ดวยงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปการศึกษา 2562 ใหกับนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1
เพื่อใหนักศึกษาใ หมไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการใช
ชีวิตใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันพุธที่
29
พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมสุวัจน 3 อาคาร 31 ชั้น 8

ปฏิทินกิจกรรม
21 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562
20-21 พฤษภาคม 2562 โครการฝกปฏิบัติการภาคสนามและบูรณาการ
ดานฟสิกสและวิทยาศาสตร
ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
22-24 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2562-2565)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ เกาะมันนอก
จังหวัดระยอง
22-24 พฤษภาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาชีววิทยา
ณ จังหวัดระยอง
29 พฤษภาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปการศึกษา 2562 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสุวัจน 3 อาคาร 31 ชั้น 8
29 พฤษภาคม 2562 ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 32.02.08
30-31 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
ประเมินคางานเพื่อกําหนดตําแหนงแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นฯ” ณ หองประชุม 32.02.08

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562
อาจารยยศพร การงาน
ประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรัชญา
:
คุณภาพคูคุณธรรม นําภูมิปญญาพัฒนาทองถิน่
วิสัยทัศน
:
เปนผูนําดานการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัย พัฒนาถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน
จัดทําโดย
:
งานประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
:
ผศ.ดร.พิเศษ ตูกลาง, ผศ.ดร.พัฒนพงษ จํารัสประเสริฐ, ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน, ผศ.ดร.สุวัฒน ผาบจันดา, อาจารยธัชวัสส ตั้งตรงขันติ
กองบรรณาธิการ : ผศ.นําสุข นวพงษพิพัฒน, ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน, นางสาวธนพร สาระพันธ, นางสาวธมนวรรณพร คาคุม, นางสาวพิชชานันท ศรีหมื่นไวย
โทร. 044-009009 ตอ 3200, 3222,3223 โทรสาร 044-272939 https://sciencetech.nrru.ac.th www.facebook.com/sciencetech.nrru.fanpage

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ ง
“การเขียนประเมินค่างานเพือ่ กําหนดตําแหน่ง
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทีส่ ูงขึ้ นฯ”

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบั ติการเรื่อง “การเขียนประเมินคางานเพื่อกําหนด
ตําแหนงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
”
เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีความรูความเขาใจและรับทราบ
หลักเกณฑ และเพื่อใหไดฝกปฏิบัติเขียนประเมินคางานในการ
กําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นในวิชาชีพของสายส นับสนุน ในวันที่
30-31 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม 32.02.08 ในโอกาสนี้
จึงขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เขารวมโครงการดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)

 ดวยงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดการประชุมวิพากษ
(ราง ) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ) ใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อกําหนดนําตัวบงชี้ที่ไดพัฒนาขึ้นใหม
มาใช ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา
2562 โดยไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารยสุธีรา เข็มทอง ผูชวย อธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนวิทยากรใหความรู และผูชวย ศาสตราจารย
ดร.พิเศษ ตูกลาง คณบดีคณะวิ ทยาศาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม 32.02.08

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาชีววิทยา

 ดวยสาขาวิชาชีววิทยา จะจัดโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชา
ชีววิทยา ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมจํานวน
42 คน เพื่อ ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สวน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสวน
พฤกษศาสตร จังหวัดระยอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“การพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนรูส้ ําหรับครู
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์”

 ดวยงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูสําหรับครู
วิทยาศาสตร- คณิตศาสตร ” ให กับบุคลาการสายวิชาการของ
คณะวิทยาศ าสตรและเทคโนโลยี และครูโรงเรียนเสิงสาง
จํานวน 50 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแกนักเรียนในทองถิ่น ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม
2562 โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร .สมศักดิ์
อภิบาลศรี บรรยายเรื่อง “คุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กับสื่อการเรียนการสอน ” รองศาสตราจารย ดร .รสริน
พิมลบรรยงก บรรยายเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน ” อาจารยจิรศักดิ์ วิวัฒนโสภากร และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันวิสาข โชรัมย บรรยาเรื่อง “การออกแบบ
สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
( E-Book)และบรรยายเรื่อง
“การประเมินและการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน ”
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร
.พิเศษ ตูกลาง คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกียรติเปนประธานในพิธเี ปด
งานดังกลาว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม
ศูนยวิทยาศาสตร (24.125 )

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรือ่ งการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2562-2565)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2562- 2565 )
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน จํานวน 65 คน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร (พ.ศ. 2562-2565) และเพื่อสรางการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่
22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เกาะมันนอก จังหวัดระยอง

ลงพื้ นทีถ่ ่ายทอดเทคโนโลยี เรือ่ ง การย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
ตามโครงการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
ณ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านแฝก-โนนสําราญ ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลงพื้นที่ถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การยอมสีไหมดวยวัสดุจากธรรมชาติ ตามโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางวันที่ 4-6
พฤษภาคม 2562 ณ กลุมทอผาไหมมัดหมี่ บานแฝก- โนนสําราญ ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นําโดย นายยุทธนา
ตอสกุล นางสาวพิช ญานิน ปลื้มสุด นางอมรรัตน สมิตินทุ นางณัฐนพิน ศรีราชเลา นางสมรอนงค กวางเมตตาธรรม นายชัยยุทธ
ปยวรนนท นางสาวฐานิฏฐกานต ทวนไธสง นายวินัฐ จิตรเกาะ นายขจรเดช เวียงสงค นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด นางสาวรจนา
 จดหมายขาว ( ฉบับที่ ๑๙ ประจําวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี )
เชื้อโคกกรวด นายจตุรงค เชื่อนไธสง และนางสาววรรณา จันทรสิงห บุคลากรศูนยวิทยาศาสตร ออกใหบริการดังกลาว
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ตอดวยการบรรยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการผลิตสียอมไหมดวยวัสดุจาก
ธรรมชาติและบรรยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลอกกาวไหมดวยวัสดุ จากธรรมชาติกอนนํามายอมสี และ ฝกปฏิบัติ การลอกกาวไหม
จากวิทยากร โดย นายนุวัฒน พรหมจันทึก และคณะวิทยากรจากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ชวงเชา เปนการเปดกิจกรรม ไดรับเกี ยรติจาก นายบุญทัน อะโน กํานันตําบลสามเ มือง อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา กลาวเปดกิจกรรมในครั้งนี้ ตอดวยการฝกปฏิบัติ การผลิตสียอมไหมดวยวัสดุจากธรรมชาติ จากใบยูคาลิปตัส สด- แหง
ครั่ง แกนฝาง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 การฝกปฏิบัติ การผลิตสี ยอมไหมดวยวัสดุจาก ธรรมชาติ จากแกนเข เปลือก ตนถอน เปลือกประโหด
(มะพูด) และจากเปลือกมะพราว ซึ่งมีตัวแทนกลุมชุมชนเขารับฟงและใหความรวมมือเปนจํานวนมาก ซึ่งจะเนนใหชุมชนไดลงมือปฏิบัติจริง
จากการดําเนินโครงการดังกลาว เกิดจากการสํารวจพบวา กลุมทอผาไหมมัดหมี่บานแฝก-โนนสําราญ ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนประกอบอาชีพทอผาไหม มีความตองการที่จะเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และเปนความ
ตองการของตลาด และชุมชนมีความโดดเดนดานผาไหม อาทิ ผาไหมมัดหมี่ ผาไหมพื้นเรียบ ผาไหมหางกระรอก ผาไหมลูกแกว ผาโสรง
ผาพันคอ เสนไหม และ เ สื้อผาสําเร็จรูป และสมาชิกในกลุมชุมชนมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมทั้งระบบ ตั้งแตตนน้ําไปจนถึง
ปลายน้ํา พรอมทั้งอยากไดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขาไปพัฒนาใหผลิตภัณฑผาไหมแปลกใหม และทันสมัยเปนที่ตองการของ
ผูบริโภค คลินิกเทคโนโลยี ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดเล็งเห็นปญหาและความตองการของชุมชน จึงไดนําเอา
องคความรูเกิดจากการวิจัยและพัฒนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อชวยแกปญหาใหกับชุมชน โดยมุงเนนการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และบริการที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนและทองถิ่น ดังนั้น
เพื่อการบริการวิชาการและบูรณาการองคความรูรวมถึง บูรณาการเครือขายความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น เพื่อรับ
ใชสังคม จึงมีแผนถายทอดถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน ดังกลาว
การ จัดอบรมครั้งนี้ คณะดําเนินงาน ขอขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใหงบประมาณสนับสนุน
เพื่อดําเนินงานโครงการ เปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนทีมวิทยากร จากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด นครราชสีมา
และหมูบานนวัตกรรมผาไหมไทย บานแฝก-โนนสําราญ ตําบล สามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่ไดเสียสละเวลา มารวมกิจกรรม
ฝกปฏิบัติการที่เปนประโยชนแกทานในครั้งนี้
ผลที่ไดรับจากการไปราชการในครั้งนี้ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเปน หนวยงานที่มุงใหการบริการ
วิชาการแกชุมชน มีความยินดีที่จะใหความรู และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น เพื่อลดรายจายเพิ่มรายไดในครัวเรือนและในชุมชนใหยั่งยืน
ตอไป

