ฉบับที่ ๑๐ ประจําวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ภารกิจคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

11 มีนาคม 2562 ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมใหม (อาคาร 35)
12-13 มีนาคม 2562 รวมการแขงขันกีฬาอาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย
20 มีนาคม 2562 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 32.02.08

20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 32.02.08
28 มีนาคม 2562 โครงการความรวมมือทางวิชาการและพัฒนา
เครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุม 24.125
ศูนยวิทยาศาสตร
27-29 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาคุณลักษณะแกนักศึกษา
“การศึกษาดูงานดานเทคนิคสัตวแพทย”
ณ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และสวนสัตว
เปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
1-2 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop )
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ณ โรงแรมเดอวีลอฟท
22 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางนักสถิติสู
ตลาดแรงงาน” ณ หอง 32.03.07
26-28 เมษายน 2562 โครงการคายอาสาสานสัมพันธนําปญญา
พัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15 ณ วัดปาอํานวยผลบาน
ไทรทอง ตําบลหนองน้ําแดง

ร่ วมแสดงความยินดี

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอแสดง ความยินดี กับบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาใจ โลหวนิชชัย
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายแผนและงบประมาณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง
ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยสุธีรา เข็มทอง
ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญขาราชการพลเรือน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ลูกจางประจํา
และลูกจาง
ชั่วคราว บุคลากรมหาวิทยาลัย เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ในวัน
จันทรที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 13 .00 น. เปนตนไป ณ
หอประชุมใหม (อาคาร 35) พรอมกันนี้ ขอเชิญบุคลากรทุกทาน
รับประทานอาหารกลางวันรวมกันในเวลา
12.00 น. ณ หอประชุม

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 12-13 มีนาคม 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

โครงการค่ ายวิทยาศาสตร์

 ดวย ศูนยวิทยาศาสตร รวมกับ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ไดจัด
โครงการคายวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 จํานวน 102 คน เพื่อใหนักเรียนไดฝก
ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ดวยการ ใชอุปกรณพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรได
อยางถูกตอง ซึ่งนักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช
ในการพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ ตลอดจนเปนการปลูกฝงให
เยาวชนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมในชวงเชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ศึกษาบทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญ
ของพืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ศึกษาบทปฏิบัติการเคมี
เรื่อง ความเปนกรด – เบสของสารเคมีในชีวิตประจําวัน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาบทปฏิบัติการฟสิกส เรื่อง วงจรไฟฟา
อยางงาย และกิจกรรมในชวงบาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ศึกษาบทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ศึกษาบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การ
แยกสารผสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาบทปฏิบัติการ
ฟสิกส เรื่อง การหาความยาวโฟกัสของเลนส ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ
จาก ดร.ปยสุดา เทพนอก ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร เปน
ประธานในการเปดโครงการดังกลาว เมื่อวัน ที่ 3 มีนาคม 2562
ณ ศูนยวิทยาศาสตร
ในโอกาสนี้ ศูนยวิทยาศาสตร ขอขอบคุณคณาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาผูชวยวิทยากร ทุกทาน ที่ใหความรวมมือ
ในครั้งนี้ สงผลให การดําเนินงานโครงการ ประสบผลสําเร็จลุลวง
เปนดวยดี

โครงการอบรมการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางนํา้
ระดับ Bronze Medallion
 ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
ไดจัดโครงการอบรมการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ํา
ระดับ Bronze Medallion ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2-3
จํานวน 74 คน ในระหวางวันที่ 4-8 มีนาคม 2562
ในโอกาสนี้ สมาคมวิจัยการเอาชีวิตรอดและชว
ยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ําประเทศญี่ปุนโดยมีนายกสมาคมเพื่อชวยชีวิต
ทางน้ํา เปนหัวหนาคณะเขาเยี่ยมชมการดําเนินโครงการ
ดังกลาวดวย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ไดมีพิธีเปด
โครงการดังกลาวอยางเปนทางการ
โดยไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารย ด ร.สุดาใจ โลหวนิชชัย รองอธิการบดี
ฝายแผนและงบประมาณ เปนประธานในพิธีเปดและใหการ
ตอนรับบุคลากรจากสมาคมวิจัยการ เอาชีวิตรอดและชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ําประเทศญี่ปุน
ณ หองประชุมสุวัจน
ลิปตพัลลภ 3 อาคาร 31 ชั้น 8

งานบริการวิชาการ

 ดวย ศูนยวิทยาศาสตร รวมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ไดจัดงานบริการวิชาการ ใหกับ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา ใหกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 และ
6 เพื่อถายทอดองคความรูที่เปนประโยชน ในเรื่อง การทําโยเกิรต
การทําไอศครีม และการทํานมเปรี้ยวโยเกิรต โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยและเ จาหนาที่ สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร เปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียนโรงเรียนดังกลาว
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ และวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

