ฉบับที่ ๑๓ ประจําวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
โครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
และพัฒนาเครือข่ ายกับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ

 ดวยคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได จัดโครงการความ
รวมมือทางวิชาการและพัฒนาเครือขายกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตมีการปฏิรูประบบวิจัย
และทางวิชาการใหมีคุณภาพ สนับสนุนใหนักศึกษา คณาจารย
และบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย กั
บ
มหาวิทยาลัยตางชาติ จึงไดจัดการบรรยายหัวขอ “Synthesis
of microporous and mesoporous materials for
separation and reactions” โดย Prof.Norikazu Nishiyama
จาก Division of Chemical Engineering, Osaka University,
Japan เปนวิทยากรใหความรู ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร .พิเศษ ตูกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนประธานเปดงานดังกลาว เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม
2562 ณ หองประชุม 24.125 ศูนยวิทยาศาสตร

ปฏิทินกิจกรรม
1-2 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop )
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ณ โรงแรมเดอวีลอฟท
21-24 เมษายน 2562 โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝกประสบการณและสห กิจศึกษานานาชาติ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ณ
Tianjin
Agricultural University, Tianjin สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
22 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางนักสถิติสู
ตลาดแรงงาน” ณ หอง 32.03.07
26-28 เมษายน 2562 โครงการคายอาสาสานสัมพันธนําปญญา
พัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15 ณ วัดปาอํานวยผลบาน
ไทรทอง ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา
7-8 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
ประเมินคางานเพื่อกําหนดตําแหนงแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
ณ หองประชุม 32.02.08
22-24 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวน
แผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2562-2565)

รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2562
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพงษ จํารัสประเสริฐ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรัชญา
:
คุณภาพคูคุณธรรม นําภูมิปญญาพัฒนาทองถิ่น
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

โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา

 ดวยงานพัฒนานักศึกษา รวมกับสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการศึกษาดูงานและ
ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
ดานกิจการนักศึกษา และศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม
โดยมี อาจารยธัชวัสส ตั้งตรงขันติ รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และสโมสรนั กศึกษา
รวมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop )
ส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ( Workshop ) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 HAPPY CLASSROOM สรางสุขในชั้นเรียน
ระยะ 2 ใหกับบุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
50 คน
ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอวีลอฟท
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ
ประจําปี 2562
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2562 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
” ในการนี้
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส ไดเขารวมการประชุมดังกลาวดวย
เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการพัฒนาเครือข่ ายความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิ งค์ โปร์

 ดวยสาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ไดจัดโครงการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือกับมหา วิทยาลัยในสหพันธรัฐ
มาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
รวมมือในการพัฒนางานดานวิชาการ งานวิจัยของบุคลากรและ
นักศึกษา นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร
.พัฒนพงษ
จํารัจประเสริฐ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พรอม
ดวยคณะ จําน วน 7 คน รวมเดินทางไปในครั้งนี้ เมื่อวันที่
27-29 มีนาคม 2562 ณ Physics Department, Colleges
of Science, Faculty of Science, Technological
University สาธารณรัฐสิงคโปร และ Physics Department,
Colleges of Science, Universiti Putra Malaysia สหพันธรัฐ
มาเลเซีย

โครงการส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ และสหกิจศึกษานานาชาติ
สาขาวิชาเทคนิคการสั ตวแพทย์
 ดวยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย โครงการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกประสบการณและสหกิจศึกษานานาชาติ
เพื่อเพิ่มเครื อขายความรวมมือ ดานวิทยาศาสตรกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซียน แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา
นักวิจัย และบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยทั้งสองได ตลอดจน
เปนแนวทางในการคนควาโจทยวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21-24 เมษายน 2562
ณ Tianjin Agricultural University, Tianjin สาธารณรัฐ

เก็บทรัพยสินมีคาใหมิดชิด
ปองกันมิจฉาชีพไมใหลักทรัพยในมหาวิทยาลัย
 จดหมายขาว ( ฉบับที่ ๑๓ ประจําวันจันทรที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี )

