แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 91 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ราชภัฏโคราช เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62
Scan QR Code
อ่
า
นข่
า
วประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ฯ
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
26 ส.ค. 62

เมือ่ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดั งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี
สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม” ณ อาคาร 32 ชัน้ 1 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี
เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กล่าวเปิดงาน พร้อม
มอบรางวัลแก่บุคลากรทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กับคณะ คือ รางวัลผูส้ ง่ บทความเข้าประกวดโครงการ
ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี กู่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความรูร้ ะดับคณะ และรางวัลผู้ที่ได้รับ
การตีพิมพ์วารสารวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน
กิจกรรมได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
การประกวดชุดรีไซเคิล การให้บริการฉีดวัคซีนสัตว์ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 “พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการวิชาการของหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์
ได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์พร้อมทัง้ ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า
งานวิจัย แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
อันเป็นการจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้แก่นกั เรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน
ได้เห็นความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ชีวิตประจ�ำวัน น�ำไปสู่
การพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

โครงการประกวดดาว-เดือน To be Number
One Idol ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
26-27 ส.ค. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ฯ ประจ�ำปี งบประมาณ 2562
รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสบายโฮเทล โคราช ต.หมืน่ ไวย
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
26-28 ส.ค. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ ปี 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตันอิงลิช
การ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา
27 ส.ค. 62
การน�ำเสนอวิสยั ทัศน์และแนวคิดการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ ประจ�ำฯ ต่อประชาคม และ
เลือกตังล่
้ วงหน้ าด้ วยตนเอง ณ ห้ องประชุม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
28 ส.ค. 62
พิธีไหว้ ครูคณะครุศาสตร์
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
พิธีไหว้ ครู คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
อบรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริ ย์กบั
ประเทศไทย” นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2-3
ณ หอประชุมใหม่
29 ส.ค. 62
พิธีบนั ทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์

APIC NRRU แถลงข่าวจัดงาน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรฯ
และ Korat Organic Outlet
ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปแลพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด�ำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธแี ถลงข่าวการจัดแสดงจ�ำหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรอุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด
นครราชสี ม า และ Korat Organic Outlet
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30
ถึง 18.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร 100 ไร่ ต�ำบลไชยมงคล อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี ม า โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายวิ เ ชี ย ร
จั น ทรโณทั ย ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า
เป็ น ประธานการแถลงข่ า ว ผู ้ ส นใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2133-0583

ภารกิจอธิการบดีสัปดาห์นี้

งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค. 62
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ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ
ร่วมพิธเี ปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง Symposium on GeologiGeological Significant of Khorat
Geopark : Khorat Cuesta 2019
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี เข้าพบอธิการบดี
ณ ห้องอธิการบดี
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2562
ร่วมพิธแี ถลงข่าวการจัดแสดงจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด นครราชสี ม า และ Korat
Organic Outlet ณ ศูนย์ฝึกอบรม
และวิ จั ย ทางการเกษตร 100 ไร่
ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ
การประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร
ณ หอประชุมใหม่
รับฟังการสรุปงานของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
CAT Telecom ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าพบอธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี
พิ ธี บั น ทึ ก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อ
ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง ม.ราชภั ฏ
นครราชสี ม า กั บ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน ณ ห้ องประชุ ม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจยั
พร้ อมด้ วย ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจยั
ไม้ กลายเป็ นหินฯ และผู้อ�ำนวยการ
กองนโยบายและแผน เข้าพบอธิการบดี
ณ ห้ องอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการจัดท�ำงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุมรัตนเพียร
ประชุมคณะกรรมการก�ำหนดตรวจ
ประเมิ น เพื่ อ การรั บ รองมาตรฐาน
สถานที่จดั งานประเทศไทย (ประเภท
ห้ องประชุม)
ประธานการประชุมโครงการ Chavron
ณ ห้ องประชุมรัตนเพียร

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมาย
ให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ขอเชิญรับฟังการน�ำเสนอวิสัยทัศน์ฯ การเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำฯ

คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำ
(แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์
และผู ้ ส นใจทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การน� ำ เสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแนวคิ ด
การพัฒนามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ� ำ ฯ ต่ อ ประชาคมของมหาวิ ท ยาลั ย และผู ้ ส นใจ ในวั น อั ง คารที่
27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์ และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง เวลา 13.00-15.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยหมายเลข
และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีดังนี้
หมายเลข 1 อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี
หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง
หมายเลข 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
หมายเลข 5 อาจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร
หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์
นอกจากนี้ ขอเชิญผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงทุกท่าน ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว
และรับชมการนับคะแนนอย่างเปิดเผยหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและนิติการ อาคาร 9 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9411, 9412

ศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช ชวนไปชมการแสดง
ผลงานศิลปะนักศึกษา “เต๊อะเติ๋น”

สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแสดงผลงาน
ศิลปะของนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “เต๊อะเติ๋น” ART EXHIBITION By ART
Education Program NRRU ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G Gate 1 พร้อมทั้งขอเชิญร่วมชม
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2562
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงาน
ได้ ที่ เ ฟซบุ ๊ ก แฟนเพจ : ศิ ล ปศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 26 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2640, 2650

มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8
“การเผยแพร่องค์ความรู้...จากรากแก้ว...สู่ใยแก้ว”

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 :
NRRU Show & Share 2019 ภายใต้ชอื่ “การเผยแพร่องค์ความรู.้ ..จากรากแก้ว...
สู่ใยแก้ว” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ภายในงานพบกับการเต้นแอโรบิคเปิดโลก นิทรรศการเปิดโลก KM
การเสวนาองค์ ค วามรู ้ จ ากการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 การเสวนาในหัวข้อ
ความส�ำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ โดย
foodpanda และการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อ กว่าจะมาเป็นบุคคลต้นแบบ
NRRU 2019 ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมจัดบูทนิทรรศการและ
เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการฯ กองประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9430, 1544 หรือ 0-4424-7016

