แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 ประจ�ำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562
Scan QR Code
ราชภัฏโคราช น�ำทัพนักกีฬา ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
16 ม.ค. 62

เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย รองศาสตราจารย์
ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ และทัพนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นางอรสา
ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรม
เริม่ จากการแสดงของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย (ประเภทอากาศยาน
เบาไร้คนขับ) ต่อด้วยขบวนนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม นักกีฬาวิ่งคบเพลิงจุดไฟการแข่งขัน
นักกีฬาอาวุโส น�ำนักกีฬากล่าวค�ำปฏิญาณตน ผู้แทนผู้ตัดสิน น�ำผู้ตัดสินกล่าวค�ำปฏิญาณตน
ปิดท้ายด้วยการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ อย่างเป็นทางการ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20
มกราคม 2562 ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สง่ ทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน
16 ชนิดกีฬา โดยเหรียญรางวัลแรก ได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬาเพาะกายและ
ฟิตเนส รายการ Light Weight บุคคลชาย น�้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม ซึง่ การแข่งขันกีฬาครัง้ นี้
ได้มสี ถาบันอุดมศึกษาจากทัว่ ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทัง้ สิน้ จ�ำนวน 57 สถาบัน ร่วมชิงชัย
เหรียญทองกว่า 36 ชนิดกีฬา จัดขึน้ เพือ่ ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา
นิสติ นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักกีฬา อันเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มคี วามช�ำนาญมากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์และแลกเปลีย่ น
ความรูท้ างวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ดังค�ำขวัญการแข่งขันกีฬาทีว่ า่ “กีฬาเพือ่ การเรียนรู้
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ราชภัฏโคราช ชวนเยาวชนอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น
จัดประกวดละครและโฟล์คซองภาษาโคราช

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมชมและให้ก�ำลังใจแก่ทีมที่เข้าประกวดละครภาษาโคราชและโฟล์คซองภาษาโคราช
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช ในวันอาทิตย์ที่
20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประกวดแบ่งออกเป็น
4 รุ่น คือ 1. รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 2. รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. รุ่นประชาชนทั่วไป
อายุไม่เกิน 25 ปี และ 4. รุ่นประชาชนทั่วไปไม่จ�ำกัดอายุ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมชมและ
ให้ก�ำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เวทีนำ� เสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากประชาคม โครงการการศึกษาผลกระทบ
ทางสั ง คมจากการด� ำ เนิ น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โครงการอบรมเรือ่ ง แรงบันดาลใจสูค่ วามเป็นครู
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3
พิธแี ถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ 2562 “เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน”
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
18 ม.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
18-21 ม.ค. 62 งานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 5 “ท่องเทีย่ วจีโอพาร์ค
ประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช” ณ ด้านหน้า
คอนเวนชั่ น ฮอลล์ ชั้ น 3 ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
20 ม.ค. 62
การประกวดละครภาษาโคราชและโฟล์คซอง
ภาษาโคราช รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการ
อนุรกั ษ์และเชิดชูภาษาโคราช ณ ลานกิจกรรม
ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

NRRU รับสมัครนักศึกษาใหม่
ป.ตรี ปี 62 รอบโควตา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
เปิ ดรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ภาคปกติ ระดับ
ปริ ญญาตรี ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ประเภท
โควตาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เปิ ดรั บสมัคร
และช�ำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรี อยุธยา ทุกสาขา
และเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส 7-11 ทุกสาขา ระหว่าง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์- 29 มีนาคม 2562
ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียด
การรับสมัครได้ ทเี่ ว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th
ซึง่ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ มั ภาษณ์
ในวันที่ 10 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่
18-19 เมษายน 2562 และประกาศรายชื่ อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส�ำนักส่งเสริ ม
วิ ช าการและงานทะเบี ย น อาคาร 9 ชั น้ 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9134

ส�ำนักศิลปะฯ ชวนเด็กน้อยมาเบิ่งโคม
ในงานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6

ตะลุยแดนไดโนเสาร์ ในงานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 5
“ท่องเที่ยวจีโอพาร์คประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช”

สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โคราชจีโอพาร์ ค
และห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็ นเกียรติ
ในพิธีเปิ ดงานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 5 “ท่องเที่ยวจีโอพาร์ คประเทศไทย
แห่งที่ 2 @โคราช” ในวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ บริ เวณด้ านหน้ าคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 3 ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์
นครราชสีมา
งานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 5 จัดขึ ้นในวันที่ 18-21 มกราคม 2562
เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริ เ วณด้ า นหน้ า คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชัน้ 3
ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ภายในงานพบกับเส้ นทางท่องเทีย่ ว
โคราชจี โ อพาร์ ค ในลุ่ม น� ำ้ ล� ำ ตะคองจากแดนช้ า งดึก ด� ำ บรรพ์ อ� ำ เภอ
เฉลิมพระเกี ยรติ สู่ขุนเขาเควสตา (เขาอีโต้ ) กว่า 700 เมตร ที่อ�ำเภอ
สีคิ ้ว-สูงเนิน การเปิ ดตัวมาสคอตโคราชจีโอพาร์ ค “พลายสีมา”การแข่งขัน
ท็อปแฟน “โคราชจีโอพาร์ ค” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
พร้ อมโล่และเกียรติบตั ร มารู้จกั กับอุทยานธรณีประเทศไทย @โคราช
นอกจากนี ้ได้ จดั ให้ มกี ารเรียนรู้สงิ่ มหัศจรรย์ อุทยานธรณีประเทศไทย
และไดโนเสาร์ พนั ธุ์ไทย จากกรมทรัพยากรธรณี ตื่นตาตื่นใจไปกับ โคราช...
มหานครแห่งบรรพชีวนิ ถิน่ ช้างดึกด�ำบรรพ์โลกและฟอสซิลพันธุใ์ หม่กว่า 10 ชนิด
ร่ ว มสนุกกับกิ จกรรมมากมาย อาทิ นักบรรพชี วิ น น้ อย มงกุฎ เควสตา
ช้ าง-ไดโนเสาร์ ลอยฟ้า Dinosaur egg hunt Ancient elephant art ฯลฯ
แวะชม-ช้ อปผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในแหล่งท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ ค โรงเรี ยน
จีโอพาร์ ค และเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล ซึง่ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
การจัดงานได้ทเี่ ซฟบุ๊กแฟนเพจ : koratfossil หรือเว็บไซต์ www.khoratfossil.org
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ สถาบั น วิ จั ย ไม้ กลายเป็ นหิ น ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-0739-40 (เปิ ดให้ ชมฟรี ตลอดงาน)

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้ จัดงานกลางเดิ่นเรื อนโคราช ครั ง้ ที่ 6 ตอน ชวนเด็กน้ อยมาเบิ่งโคม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ เรื อนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็ นประธานเปิ ดงาน
ซึ่ง กิ จ กรรมภายในงานได้ จัด ให้ มี ต ลาดนัด วัฒ นธรรม จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
แฮนด์เมด นัง่ ชิลกลางเดิ่นเรื อนโคราช แซ่บนัวไปกับอาหารท้ องถิ่นโคราช
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม นัง่ ชมโคมไฟสวย ๆ หน้ าเรื อนโคราช กิจกรรม
เล่นเกมแจกของรางวัล และรับฟั งดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
งานกลางเดิน่ เรือนโคราช ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ ดำ� เนินการ
เป็ นประจ�ำทุกเดือน ซึ่งในครัง้ ที่ 7 จะจัดขึ ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ตอน แกกะฉัน...หมู่กั๋นนานาชาติ จัดขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูร่วมชมงานได้ เห็นถึง
อัตลักษณ์ ที่งดงามของเรื อนโคราช ซึ่งถื อเป็ นเรื อนที่แสดงถึงความเป็ น
รากเหง้ าของคนโคราชอย่างแท้ จริ ง จึงได้ เชิญชวนชาวโคราชได้ เที่ยวชม
ความเป็ นโคราช พร้ อมทั ง้ ให้ คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
ในมหาวิ ท ยาลัย น� ำ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระจ� ำ ท้ อ งถิ่ น ของตนมาจัด จ� ำ หน่ า ย
สถาบันภาษา ชวนสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ
เพื่อเกิดเป็ นรายได้ เสริ มในช่วงเย็น รวมทังให้
้ คนรุ่ นใหม่ตระหนักถึงคุณค่า
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับ
ของความเป็ นโคราช เพือ่ ร่วมกันส่งเสริม สืบสาน ท�ำนุบำ� รุงวัฒนธรรมท้ องถิน่
ความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ TOEIC สอบ TOEFL (ITP) สอบ IELTS และ
เป็ นเครื อข่ายวัฒนธรรมและส่งต่อความภาคภูมใิ จที่ได้ เกิดมาเป็ นคนโคราช
สอบวัดระดับภาษาจีน HSK โดยมีก�ำหนดการ ดังนี ้
สูส่ าธารณชน
- สอบ TOEIC จัด สอบในวัน เสาร์ ที่ 16 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์ เวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อัตราค่าสมัคร
และบุคลากร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ครั้งที่ 50 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ราคา 1,000 บาท บุคลากร
สโมสรบุคลากร และสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ราคา 1,400 บาท และบุคคลทัว่ ไป ราคา 1,800 บาท
-  สอบ TOEFL (ITP) เปิ ดสอบทุกวันเสาร์ แรกของเดือน เริ่ มเสาร์ ที่
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม
2 กุม ภาพัน ธ์ 2562 สอบเวลา 08.30-12.00 น. เปิ ด รั บ สมัค รทุก วัน
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออก
อัตราค่าสมัคร 1,500 บาท
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562
-  สอบ IELTS จั ด สอบในวัน ที่ 2 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562, วัน ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 		
		
พฤษภาคม 2562, วันที่ 29 มิถนุ ายน 2562 โดยสามารถสมัครผ่านทาง
			
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือ เว็บไซต์ www.ielts.idp.co.th ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
		
สมั ค รเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการสแกน
-  สอบวัดระดับภาษาจี น HSK ระดับ 1-6 จัดสอบในวัน ที่ 23
			
QR code ตามที่ ป รากฎในภาพ สอบถาม มีนาคม 2562 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
			
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุ ณ วราภรณ์ นครราชสีมา เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
			
ศรีโพธิ์วัง หน่วยตรวจสอบภายใน อาคาร 9
ผู้ส นใจศึก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.li.in.th
สมั
ค
ร
หรื
อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันภาษา อาคาร 27
			
ชั้ น 4 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0-4400-9009
ต่อ 9421, 1555 หรือ 08-1653-0769 และคุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เลขานุการ ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2720 หรื อ 0-4424-7072
สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5205-6425 ส่งรายชือ่
“โลหิต” หนึ่งหยดที่บริจาค
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

เป็นของขวัญที่มีค่าของใครหลายคน

