ฉบับที่ ๑๕ ประจาวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21-24 เมษายน 2562
อาจารย์ธชั วัสส์ ตั้งตรงขันติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี 2562
“สุข สาราญ สงกรานต์ราชภัฏ”
 ด้วยสานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
องค์การนักศึกษ าภาคปกติ และองค์การนักศึกษาภาค กศ .ปช.
ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี
2562
“สุข สาราญ สงกรานต์ราชภัฏ ” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีทาบุญ พิธีรดน้า และขอพร
ผู้ใหญ่ และในโอกาสนี้ บุคลากรคณะวิทยาศ
าสตร์และ
เทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่
11
เมษายน 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ (อาคาร 36)

ภารกิจคณบดี
21-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ ณ Tianjin
Agricultural
University, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
26 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตรวจงานปรับปรุงอาคาร 32
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08
27 เมษายน 2562 ประธานในพิธีโครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นาปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 เวลา 09.00 น.
ณ วัดปุาอานวยผลบ้านไทรทอง ตาบลหนองน้าแดง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
30 เมษายน 2562 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์แบบกระดาษสาหรับ
องค์ประกอบทางเคมีในเขม่าที่เกิดจากการยิงปืน ”
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 24.107
ศูนย์วิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

21-24 เมษายน 2562 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ ณ Tianjin
Agricultural
University, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางนักสถิติสู่
ตลาดแรงงาน” ณ ห้อง 32.03.07
24 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียน เรื่องการทางานแทนกันกรณีการ
ลาของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 32.02.08
26-28 เมษายน 2562 โครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นาปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ณ วัดปุาอานวยผล
บ้านไทรทอง ตาบลหนองน้าแดง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา
:
คุณภาพคู่คุณธรรม นาภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
:
เป็นผู้นาด้านการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัย พัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
จัดทาโดย
:
งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
:
ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง, ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จารัสประเสริฐ, ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา, อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
กองบรรณาธิการ : ผศ.นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์, ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน, นางสาวธนพร สาระพันธ์, นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม, นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย
โทร. 044-009009 ต่อ 3200, 3222,3223 โทรสาร 044-272939 https://sciencetech.nrru.ac.th www.facebook.com/sciencetech.nrru.fanpage

โครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ร่วมกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจะบก
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจะบก
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการบริการ
วิชาการสายรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ร่วมกั บพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล หนองจะบก โ ดยในครั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา แต่งตั้งบุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมานาโดย นายยุทธนา ตอสกุล นายชัยยุทธ
ปิยวรนนท์ และนางสาววรรณา จันทร์สิงห์ เข้าเป็นวิ ทยากรอบรม
ให้ความรู้เรื่องการ ดูแลผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรไทย (การทาแชมพู
สมุน ไพรอัญชัน ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล หนองจะบก อาเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองจะบก จานวน 50 คน
ทั้งนี้ มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการนาสมุนไพรมา
ทาเป็นแชมพู การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีต่างๆมีการร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลหนองจะบก ที่เข้ารับ
การอบรมในครั้งนี้ และเป็นการปฏิบัติการทาแชมพูสมุนไพร
อัญชัน และให้ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริ หารส่วนตาบล หนอง
จะบก ได้ฝึกทาแชมพูสมุนไพรอัญชัน จากนั้นเป็นการสรุป
กิจกรรม เสนอแนะ ตอบข้อซักถาม และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้เข้าร่วมอบรม
ผลที่ได้จากการไปราชการครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็น
หน่วยงานที่มุ่งให้บริการชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่
ชุมชน ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นที่พอใจของชุมชน
อย่างมาก ทาให้ชุมชนสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์
นาปั ญญาพัฒนาท้องถิน่ ครั้งที่ 15
 ด้วยงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเ ทคโนโลยี จะ
จัดโครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นาปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงสภาพปัญหาการศึกษาท้องถิ่นอย่างแท้จริงอัน
ก่อให้เกิดเจตคติ และแนวคิดในการประยุกต์ความรู้และทักษะให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่
าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับท้องถิ่น ในวันที่ 26-28 เมษายน
2562 ณ วัดปุาอานวยผลบ้านไทรทอง ตาบลหนองน้าแดง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
และถอดบทเรียน เรือ่ งการทางานแทนกันกรณี
การลาของบุคลากรสายสนับสนุ น
 ด้วยสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เรื่อง
การทางานแทนกันกรณีการลาของบุคลากรสายสนับสนุน ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน
40 คน เพื่อ ถอดบ ทเรียนการทางานแทนกันระหว่างการลา และ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ตลอดจนสามารถให้บริการแทนกันได้จริง ในวันพุธที่ 24 เมษายน
2562 ณ ห้องประชุม 32.02.08

โครงการส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ และสหกิจศึกษานานาชาติ
สาขาวิชาเทคนิคการสั ตวแพทย์
 ด้วยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
โครงการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อ
เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคเอเซียน แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจั
ย และ
บุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองได้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันที่
21-24 เมษายน 2562 ณ Tianjin Agricultural University, Tianjin
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เส้ นทางนักสถิติส่ ู ตลาดแรงงาน”
 ด้วยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เส้นทางนักสถิติสู่ตลาดแรงงาน” เพื่อส่งเสริมเจตคติ
ต่อวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบกับผู้มีประสบการณ์ใน
การทางาน และมีความรู้ความเข้าใจในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 22 เมษายน 2562
ณ
ห้อง 32.03.07 ( อาคาร 32 ชั้น 3 )

