ฉบับที่ ๑๒ ประจําวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ภารกิจคณบดี

ปฏิทินกิจกรรม

27 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา 13.30 น.
ณ หองคณบดี 32.02.01
28 มีนาคม 2562 ประชุมผูรับผิดชอบงานฟุตบอลประเพณีชิงโล
พระราชทาน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ After
action review (AAR) เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมศูนยรวมกิจการนักศึกษา
อาคาร 34 ชั้น 1
29 มีนาคม 2562 รวมพิธีเปดโครงการคายวิทยาศาสตรเซฟรอน
“อาชีพสรางแรงบันดาลใจ ” (Chevron Enjoy
Science Careers) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม
โคราชรีสอรท และสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ
จังหวัดนครราชสีมา

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
27-29 มีนาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนพัฒนา
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
29-31 มีนาคม 2562 โครงการคายวิทยาศาสตรเซฟรอน “อาชีพสราง
แรงบันดาลใจ” (Chevron Enjoy Science
Careers) ณ โรงแรมโคราชรีสอรท และ
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ จังหวัดนครราชสีมา
1-2 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop )
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการศึกษาดูงานด้ านเทคนิคสั ตวแพทย์

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

โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา

 ดวยงานพัฒนานักศึกษา รวม
กับสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จะจัดโครงการศึกษาดูงานและ
ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
ดานกิจการนักศึกษา และศึกษาดูงานดานศิ ลปวัฒ นธรรม ในวันที่
27-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

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

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในศตวรรษที่ 21
ภายใตโครงการ Chevron Enjoy Science
: สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา รวมกับบริษัทเซฟรอน ประเทศไทย ไดจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ในศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการ Chevron
Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต ใหกับ
อาจารยและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
เปนการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู STEM Education และการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู
ตามรูปแบบของโครงการไดอยางถูกตองเหมาะ สม
สงเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แกผูเรียน ในวันที่ 20-21
มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร .
อดิศร เนาวนนท รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธาน
ในพิธีเปดงานดังกลาว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห อง
สีมาธานีบอลรูม-เอ และหองอรพิม โรงแรมสีมาธานี

SENIOR MATH & STAT (2018)
 ดวยหลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร และ วท.บ. สถิติประยุกต ไดจัด
กิจกรรม SENIOR MATH & STAT (2018)โดยมีวัตถุประสงเพื่อให
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติประยุกตไดสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อสรางความสามัคคีในหมู
คณะของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติ
ประยุกต โดยไดรับเกียรติจาก ผศ .วนา ศาสตรปรีชา ประธานในพิธี
กลาวใหโอวาทแกนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรและพิธีบายศรีสูขวัญ และพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี
และกิจกรรมเดน และการประกวดขวัญใจ SENIOR MATH & STAT
(2018) เมื่อวันเสารที่ 16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้นลางอาคาร
32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโรงแรมเดอะริช หองแกรนด
บอลรูม

โครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
และพัฒนาเครือข่ ายกับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการและพัฒนาเครือขายกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิ ตมีการปฏิรูประบบ
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
2562 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
“อาชีพสรา งแรงบันดาลใจ ”
(Chevron Enjoy Science Careers) ภายใตโครงการ Chevron
Enjoy Science : สนุกวิทย พลังคิด เพื่อ อนาคต ใหกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 จํานวน 37 โรงเรียน
เครือขายฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 111 คน เพื่อใหนักเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงในกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรู และฝกทักษะอาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน ในวันที่ 29-31 มีนาคม
2562 ณ โรงแรมโคราชรีสอร ท และสถาบั นวิจัยไมกลายเปน
หินและทรัพยาก รธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการคายวิทยาศาสตร
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ครั้งที่ 2
 จดหมายขาว ( ฉบับที่ ๑๒ ประจําวันจันทร-----------------------------ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี )
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 256 2 ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ราชสีมา ไดจัดกิจกรรมโครงการคายวิทยาศาสตร โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม ครั้งที่ 2
ณ ศูนยวิทยาศาสตร
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร ประกอบดวยนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โดยการจัดกิจกรรม ในวันแรกชวงเชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาบทปฏิบัติการชีววิทยา เ รื่อง การแบงเซลลแบบไมโทซีส กิจกรรมในชวงบาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาบทปฏิบัติการฟสิกส เรื่อง โมเมนตของแรง
กิจกรรมในวันที่สอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศึกษาบทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญของ
พืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ศึกษาบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี กิจกรรมในชวงบาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ศึกษาบทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การเก็บและการดองรักษาสภาพพืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 ศึกษาบท
ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกของผสมดวยวิธีโครมาโทกราฟ
กิ จกรรมครั้งนี้ถือเปนการบริการวิชาการเสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 จํานวน 103 คน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร ดวยการใชอุปกรณพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ซึ่งนักเรียนที่เขารวม
โครงการสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ ตลอดจนเปนการปลูกฝงใหเยาวชนมีความสนใจในการ
เรียนวิทยาศาสตรและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณคณาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาผูชวยวิทยากร
ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในครั้งนี้ สงผลให
การดําเนินงานโครงการ
ประสบผลสําเร็จลุลวงเปนดวยดี

 จดหมายขาว ( ฉบับที่ ๑๒ ประจําวันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี )

