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Success by Mindset : ส�ำเร็จได้ด้วยมำยเซ็ท

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรม Happy Workplace สร้างองค์กรแห่งความสุข เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคารส�านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส และ นายสัตวแพทย์โสภณ คงเทศ เป็นวิทยากรให้

ความรู้เกี่ยวกับ Success by Mindset : ส�าเร็จได้ด้วยมายเซ็ท โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม จ�านวน 25 คน

คลินิกเทคโนโลยี สถำบันวิจัยและพัฒนำ ด�ำเนินกำรให้บริกำรค�ำปรึกษำและข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง 

กำรผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นครราชสีมา พร้อมด้วยอาจารย์จาก วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่ง

กุลาร้องไห้ ได้แก่ ดร.อภิชัย สาวิสิทธิ์ , ดร.สิริภัค ฤทธิ์น�้าค�า , ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง และ ดร.ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์ ลงพื้นที่ด�าเนินการให้บริการค�า

ปรึกษาและข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ บ้านหนองหลัก ต�าบลหนองหลัก อ�าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา
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Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบำทใหม่มหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำพื้นที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future  

บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมี ดร.อนิวรรต  หาสุข 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สุจิตรา  อุ่นเรือน รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย น�าเสนอทุนเดิม

การท�างานขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วม

มือระหว่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. เดิม) และส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จนเกิดการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา

พื้นที่ 21 มหาวิทยาลัยใน 21 จังหวัด จากงบประมาณที่การร่วมทุนทั้งหมด 102 ล้านบาท มีการสนับสนุนโครงการวิจัยย่อยรายมหาวิทยาลัย ผล

งานแสดงถึงการตอบโจทย์ที่ส�าคัญของพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ

การหนุนเสริมการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นนวัตกรรมการจัดการ อีกทั้งจากผลการด�าเนินงานในครั้งนี้ท�าให้เกิด Platform การพัฒนา

โครงสร้างความรู้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดที่เรียกว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based University)” จึงถือได้ว่า

เกิดผลกระทบในระดับระบบและโครงสร้างของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประกอบกับเกิดการปฏิรูประบบ

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่มีการออกแบบและจัดโครงสร้างใหม่ทั้งระบบอุดมศึกษาและระบบ ววน. จึงท�าให้ Platform 

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ นี้เป็นตัวแบบในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

สวพ. ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตหมู่บ้ำนรำชมงคลอีสำน จังหวัดนครรำชสีมำ (ปีที่ 1)

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด�าเนินการจัดโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตหมู่บ้านราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ปีที่ 1) กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีคืนข้อมูลบูรณาการแผนชุมชน ณ หมู่บ้านดอนมัน ต�าบล 

โคกกลาง อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีชาวบ้านดอนมัน และคณะท�างานเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนทั้งสิ้น 50 คน ในการจัดเวทีคืนข้อ

มูลบูรณาการแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์ อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็น

วิทยากรกระบวนการในการจัดเวที ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และสรุปได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย

แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาหมู่บ้านและน�าไปสู่กิจกรรม/โครงการ เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านดอนมันต่อไป
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สวพ. รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2562 

ผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom Meeting ) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิ่มทอง พรหมดี     คณะเทคนิคการแพทย์           ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย  คณะบริหารธุรกิจและบัญชี      กรรมการ

3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย                     กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

สวพ. ด�ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำนรำชมงคลอีสำน ประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการด�าเนินงาน

โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ที่ด�าเนินการอยู่ระหว่าง (ปีที่ 3 – 5) จ�านวน 10 หมู่บ้าน 

เข้าร่วมรายงานผลการด�าเนินงาน และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านราชมงคล

อีสาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ  สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ

3. ผศ.ดร.อรลัดา  เจือจันทร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และ

4. ผศ.ดุษฎี  เทียมเทศ บุญมาสูงทรง สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
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คลินิกเทคโนโลยี สถำบันวิจัยและพัฒนำ ลงพื้นที่ติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรข้อมูลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย ณ กลุ่มส่งเสริมพัฒนำอำชีพ @ View Share Farm

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน พร้อมด้วยอาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ได้แก่ ดร.เยาวพา ความหมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) ลงพื้นที่ติดตามผลการด�าเนิน

โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ @ View Share Farm บ้าน

ยุบอีปูน ต�าบลวังหมี อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ หลังจากที่คลินิกเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การผลิตเครื่องดื่มมัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น (Mulberry 

Extract) การผลิตมัลเบอร์รีแยม (Mulberry Jam) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแบบออนไลน์

สวพ. ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร ประจ�ำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าโดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ 

อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2563

สวพ. ร่วมงำนมุทิตำจิตแด่คณำจำรย์และบุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ�ำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 มทร.อีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2563 

โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นธานในพิธี ซึ่งในปี พ.ศ.2563 มทร.อีสาน มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 32 คน ในการนี้เพื่อเป็นการ

แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มทร.อีสาน จึงได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้าได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ส�าหรับ

บุคลากรทางการศึกษา ประจ�าปี 2563 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมีการบรรยาย

เรื่อง Digital Mindset ส�าหรับบุคลากร มทร.อีสาน ส�าหรับกิจกรรมในช่วงเย็น มทร.อีสาน ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณ

อายุราชการ ภายใต้ชื่อ “ร่วมร้อยดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน มทร.อีสาน ระลึกมั่น แห่งวันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.

อีสาน นครราชสีมา บุคลากรและนักศึกษาพร้อมใจกันมาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณทุกท่านด้วยความรักความห่วงใย 

ซึ่งแม้ว่าการเกษียณอายุราชการจะเวียนมาครบบรรจบแล้วในปีนี้ แต่คุณประโยชน์ คุณความดีที่แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะยังคงเป็นที่ประจักษ์

และติดตราตรึงใจชาวราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเราสืบไป


