ฉบับที่ ๑๑ ประจําวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ภารกิจคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

20 มีนาคม 2562 รวมพิธีเปดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ในศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการ Chevron
Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพื่อนาคต
เวลา 08.30 น. ณ หองสีมาธานีบอลรูม-เอ
22 มีนาคม 2562 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562

20-21 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในศตวรรษที่ 21 ภายใต
โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย
พลังคิด เพื่ออนาคต ณ หองสีมาธานีบอลรูม-เอ
และหองอรพิม โรงแรมสีมาธานี
22 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 และสวนสัตวเปด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี
27-29 มีนาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนพัฒนา
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
29-31 มีนาคม 2562 โครงการคายวิทยาศาสตรเซฟรอน “อาชีพสราง
แรงบันดาลใจ” (Chevron Enjoy Science
Careers) ณ โรงแรมโคราชรีสอรท และสถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ จังหวัดนครราชสีมา
1-2 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop )
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ณ โรงแรมเดอวีลอฟท

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในศตวรรษที่ 21
ภายใตโครงการ Chevron Enjoy Science
: สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต
 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับบริษัทเซฟรอน
ประเทศ ไทย สํารวจและผลิตกับรัฐบาลประเทศไทยผ านการดําเนิน
โครงการโดย สถาบันคี นันแหงเอเชียและมหาวิทย าลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร ในศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการ
Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต ใหกับ
อาจารยและนักศึกษาของคณะวิทยาศ าสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปน
การพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
STEM Education และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบ
ของโครงการไดอยางถูกตองเหมาะสมสงเสริมการศึกษาในศตวรรษที่
21 แกผูเรียน ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ หองสีมาธานี
บอลลูม-เอ และหองอรพิม โรงแรมสีมาธานี

บริจาคโลหิต ตอชีวิตเพื่อนมนุษย หนึ่งคนให
เทากับสามคนรับ สงตอความสุข รับบุญถวนหนา

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

โครงการศึกษาดูงานด้ านเทคนิคสั ตวแพทย์

 ดวยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย จะจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะแกนักศึกษา “การศึกษาดูงานดานเทคนิคสัตว
แพทย ” เพื่อใหนักศึกษามีความรอบรู
มีวิสัยทัศนและ
ประสบการณจริงนอกเหนือจากการเรียนและปฏิบัติการใน
หองเรียน อีกทั้ง เปนการบูรณาการความรูในสาขาตางๆเพื่อ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และสามารถแกปญหาในการ
ประกอบวิชาชีพได ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัต ว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตวคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และสวนสัตวเปด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ ( Workshop )
ส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ( Workshop ) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 HAPPY CLASSROOM สรางสุขในชั้นเรียน
ระยะ 2 ใหกับบุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 50 คน ในวันที่ 1-2
เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอวีลอฟท

“คายอาสาพัฒนาชมชุน ชมรมสูเพื่อฝน ปนสูถิ่น”
 ดวยชมรมสูเพื่อฝน ปนสูถิ่น หลักสูตร ค .บ. คณิตศาสตร
และ วท.บ. สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดจัด
โครงการ “คายอาสาพัฒนาชมชุน ชมรมสูเพื่อฝน ปนสูถิ่น ” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดมีจิตสํานึกที่ดีดานจิต
อาสา ใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ โดยไดมีกิจกรรม
การสรางลานอเนกประสงค พัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียน และจัด
คายคณิตศาสตรใหกับนั กเรียนโรงเรียนบานหนองปรือ ทั้งนี้
กิจกรรมดังกลาวได ไดรับความรวมมือจาก ครู ผูปกครอง
นักเรียนและชาวบานในชุมชน ที่อํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน
เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบานหนองปรือ ตําบล
หนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
และพัฒนาเครือข่ ายกับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการ
ความรวม มือทางวิชาการและพัฒนาเครือขายกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตมีการปฏิรูประบบ
วิจัยและทางวิชาการใหมีคุณภาพ สนับสนุนใหนักศึกษา
คณาจารย และบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
งานวิจัย กับมหาวิทยาลัยตางชาติ จึงไดจัดการบรรยาย
หัวขอ “Synthesis of microporous and mesoporous
materials for separation and reactions” โดย
Prof.Norikazu Nishiyama จาก Division of Chemical
Engineering, Osaka University, Japan เปนวิทยากรให
ความรู โดยโครงการดังกลาวจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม
256 2 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุม 24.125
ศูนยวิทยาศาสตร

โครงการค่ ายวิทยาศาสตร์ เซฟรอน
“อาชี พสร้ างแรงบันดาลใจ”
(Chevron Enjoy Science Careers)
ภายใต้ โครงการ Chevron Enjoy Science
: สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ นาคต

 ดวยศูนยสะเต็มศึกษา ศูนยวิทยาศาสตร จะจัดโครงการ
คายวิทยาศาสตรเซฟรอน
“อาชีพสรางแรงบันดาลใจ ”
(Chevron Enjoy Science Careers) ภายใตโครงการ Chevron
Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพื่อ อนาคต ใหกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 จํานวน 37 โรงเรียน
เครือขาย ฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 111 คน เพื่อใหนักเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงในกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรู และฝกทักษะอาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน ในวันที่ 29-31 มีนาคม
2562 ณ โรงแรมโคราชรีสอร ท และสถาบั นวิจัยไมกลายเปน
หินและทรัพยาก รธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา

 ดวยงานพัฒนานักศึกษา รวม กับสโมส รนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จะจัดโครงการศึกษาดูงาน
และทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา
นักศึกษา ดานกิจการนักศึกษา และศึกษาดูงานดาน
ศิ ลปวัฒ นธรรม ในวันที่
27-29
มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

