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การปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะ 2

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดงานปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะ 2 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 สถาบันวิจัย

และพัฒนา มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ หน่วยงานภาครัฐ จำานวน 3 แห่ง 

ได้แก่ สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเปิดภาคการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำาโดย ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร 

และบุคลากร ร่วมดำาเนินกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเปิดภาคการศึกษา 2563
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การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 / 2563

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 / 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้อง Pazzo โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน 

เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เพื่อรายงานผลการดำาเนิน

โครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบการวิจัย ผลลัพธ์ ผลกระทบ และแนวทางการบริหารชุดโครงการ “พัฒนา

จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำาเนินกิจกรรมโครงการแผนการพัฒนาเชิง

พื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ประจำาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผน กิจกรรม “พัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะหน่วยจัดการกลาง ดำาเนินโครงการ “พัฒนาจังหวัดท่องเที่ยว

เมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริสารี โรงแรมบัดดี้ 

โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นำาโดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม

ด้วย ผศ.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา , ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง ในฐานะนักวิจัย และ นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก เข้า

ร่วมโครงการในครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY “ปลูกจิตสำานึก ฝึกเป็นนิสัย สวพ.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส”

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ช่วยกัน ทำาความสะอาด Big Cleaning Day นำาทีมโดยผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร “ปลูกจิตสำานึก ฝึกเป็นนิสัย สวพ.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส”
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สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2562 จาก

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับข้อเสนอแนะและคำาแนะนำา เพื่อนำาไปปรับปรุง แก้ไขในการดำาเนินกิจกรรม 7ส ครั้งต่อไป กรรมการ

ตรวจประเมินครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการฯ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปุญญรัตน์ รังสูงเนิน จากคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ประธานกรรมการ)

2. นางสาวศิริพร ปภาวดีกิตติพร จากสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กรรมการ)

3. นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ จากสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรรมการและเลขานุการ)

การประชุมคณะกรรมการประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาดำาเนินการประชุมคณะกรรมการประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม

ภูมิปัญญาอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน  โดย ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อม

ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช  ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบ

การเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ผู้แทนจากวิทยาเขต ได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี  ระวีกุล จากวิทยาเขตขอนแก่น ดร.ชุติกร  ปรุงเกียรติ จากวิทยาเขต

สุรินทร์ ผศ.ดร.นำาพน  พิพัฒน์ไพบูลย์ จากวิทยาเขตสกลนคร รวมถึงผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำาเนิน

งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และรายงานผลการดำาเนินงานในรอบที่ผ่านมา
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กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT บ้านดอนมัน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านราช

มงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ปีที่ 1)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการ ดำาเนินการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT บ้านดอนมัน ภาย

ใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ปีที่ 1) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำานวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็น

วิทยากรกระบวนการดำาเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคณะทำางาน ผู้นำาชุมชนและชาวบ้านดอนมัน จำานวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนมัน ตำาบล

โคกกลาง อำาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต่อไป ในการดำาเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้นำาชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จึงทำาให้การดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง

ด้วยดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมโครงการถวายพระพร

ชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวทัญญู 

ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ร่วม

กิจกรรมพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำานวน 69 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็น

ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


