แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ราชภัฏโคราช เทิดพระเกียรติ ร. 10
“เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น”

ปีที่ 28 ฉบับที่ 84 ประจ�ำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
6-7 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62

7-8 ส.ค. 62

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ จั ด งานวั น มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ วิ ช าการ ภายใต้ ชื่ อ
“เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วชิ าพัฒนาท้องถิน่ ” ณ อาคาร 36 ชัน้ 1 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่และเกียรติบตั รให้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชนดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น อาจารย์ผสู้ อนดีเด่น เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านดีเด่น ศิษย์ปจั จุบนั ดีเด่น ประจ�ำปี 2562
ซึง่ กิจกรรมภายในงานได้จดั ให้มแี สดงร�ำวงคองก้า โดย ชุมชนบ้านหนองบัวสะอาด อ�ำเภอบัวใหญ่
การแสดงจินตลีลา การแสดงบ้านนีท้ พี่ อ่ สร้าง การแสดง Bartender การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
ระบ�ำชนเผ่า นอกจากนีย้ งั จัดให้มกี ารแข่งขันออกแบบเครือ่ งแต่งกาย การแข่งขันนาฏศิลป์พนื้ บ้าน
โคราชสร้างสรรค์ การแข่งขัน English Speech Contest การโต้วาทีทางนิติศาสตร์ การอ่าน
ออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติ การตอบปัญหาด้านบริหารภาครัฐ ด้านพระพุทธศาสนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานต�ำนานเพลงโคราช และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ
การจั ด งานวั น วิ ช าการคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ เพื่ อ ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ ท รงมี พ ระราชกรณี ย กิ จ นานั บ ประการเป็ น คุ ณ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย
ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทยในทุกระดับ พร้อมทัง้ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา นอกเหนือจากการ
เรียนรูใ้ นชัน้ เรียน ได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่าง ๆ ที่สังกัดในคณะให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมชมงาน
อันเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนยิ่งขึ้น

ราชภัฏโคราช พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
สร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร เข้ าร่ วมโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
เพือ่ สร้ างบัณฑิตแห่งอนาคต ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้ องประชุม
สุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 รุ่นคือ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อบรมบุคลากรสายวิชาการ
และวันที่ 23 สิงหาคม 2562 อบรมบุคลากรสายสนับสนุน
คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ สามารถแจ้ งความประสงค์เข้ าร่ วมโครงการ หรื อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 9 ชัน้ 4 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1544, 9430

8 ส.ค. 62

9 ส.ค. 62

10 ส.ค. 62

การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 11 ภายใต้ ชื่อ “ถักทองานวิจยั
ท้ องถิ่น...ก้ าวไกลสูส่ ากล”
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
คุณ ลัก ษณ์ ค วามเป็ น ครู ด้ ว ยกระบวนการ
จิตตปั ญญาศึกษา
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
พิธไี หว้ครู -ครอบครูนาฎศิลป์ ไทย ประจ�ำปี 2562
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เรื่ อง สร้ างแบรนด์อย่างไรให้ โดนใจในยุค 4.0
กับการคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า
ณ ห้ องประชุมศุภลักษณ์
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ฯ
ณ ห้ องประชุม 09.02.18
ประชุมสภาวิชาการ ครัง้ ที่ 6/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
พิธถี วายราชสดุดี เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ณ หอประชุมใหม่
โครงการอบรมผู้น�ำนันทนาการให้ นกั ศึกษา
ณ ยิมเนเซียม อาคาร 34 ชัน้ 3
สอบวัดความรู้ พืน้ ฐานภาษาอังกฤษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2562
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ขอเชิญเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เฉลิ ม พระเกี ย รติ
และแสดงความจงรักภักดี เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจ� ำ ปี 2562 ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง โต๊ ะ หมู ่ พร้ อ ม
พระฉายาลักษณ์ ธงชาติคกู่ บั ธงอักษรพระนามาภิไธย
ส.ก. ประดั บ ดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ประดับผ้าระบายสีฟา้ ร่วมกับผ้าระบาย
สี เ หลื อ งตามหน่ ว ยงานอาคาร บ้ า นเรื อ นและ
จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
19 สิงหาคม 2562

ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย
ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่อ ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง
แซ่ซ้องกวีครูสุนทร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์
ลิ ป ตพั ล ลภ 3 โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ส กุ ล วงษ์ ก าฬสิ น ธุ ์ คณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด กิ จ กรรม
จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อ “พินิจวรรณคดี ครูกวีสุนทรภู่” วิทยากรโดย อาจารย์จักรินทร์
สร้อยสูงเนิน แล้วจึงเป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่ง The Mask หน้ากากตัวละครในวรรณคดี การประกวด
เล่านิทาน และกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับรางวัลภายในงาน
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติครัง้ นี้ ได้มนี กั ศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน หลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�ำหรับชาว
ต่างประเทศ จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รว่ มกัน
อนุ รั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรมภาษาของชาติ แ ละสามารถใช้ ภ าษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ ได้เรียนรูว้ รรณกรรมครูกวีสนุ ทรภู่ อันเป็นการระลึก
ถึงพระสุนทรโวหาร หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สุนทรภู่ กวีเอกของโลก
ท่านเป็นกวีชาวไทยทีม่ ชี อื่ เสียง ได้รบั ยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะได้ น� ำ ความรู ้ ที่ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การเรี ย นและ
การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

ราชภัฏโคราช พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 62

คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอฺธิการบดี ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน
พัฒนาสมรรถนะในการเขียนผลงานวิชาการ เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบตั กิ าร
การเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
คณาจารย์ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9470,
9522 หรือ นางเปรมยุดา วรฉัตร หมายเลขโทรศัพท์ 09-3495-4196

ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมใหม่
กิจกรรมภายในงานได้จดั ให้มกี ารถวายเครือ่ งราชสักการะ วางพานพุม่
ดอกมะลิ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัย และ
มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่ วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
วงดนตรีพนื้ บ้านวงโปงลาง ประจ�ำปี 2562 ชมการแสดงชุด คือหัตถาครองพิภพ
โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ การแสดงเทิดพระเกียรติฯ โดย วงโปงลาง
สายแนนล�ำตะคอง และการแสดงดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
การแต่งกาย : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สวมชุดสูทมหาวิทยาลัย
(เสื้อด้านในสีฟ้า) คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ สวมชุดสูทมหาวิทยาลัย
หรือชุดสุภาพ (เสือ้ ด้านในสีฟา้ ) ผูม้ เี กียรติ สวมชุดสุภาพ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1, 3
เข้าใหม่ แต่งชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา สวมชุดสูทมหาวิทยาลัย

รับสมัครเลือกตัง้ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ นายกโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสโมสรบุคลากร โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.nrru.ac.th และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ ง วั น ที่
9 สิงหาคม 2562 ณ ส�ำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1
ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชือ่ และหมายเลขผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
เข้ารับการเลือกตั้ง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ส�ำนักงานอธิการบดี
อาคาร 9 ชัน้ 1 และขอเชิญผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงทุกท่าน ลงคะแนนเลือกตัง้
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคาร 36 ชั้น 1
พร้อมทัง้ ชมการนับคะแนนอย่างเปิดเผยภายหลังเสร็จสิน้ การลงคะแนนทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและนิติการ อาคาร 9 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9411, 9412

ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ
“ครูของพระราชาเพือ่ พัฒนาทองถิน่ ”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2562
“ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ภายในงานได้จดั ให้มกี ารมอบรางวัลครูตน้ แบบและศิษย์เก่าดีเด่น
การบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย และประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ในหั ว ข้ อ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบนฐาน PLC, ทักษะ EF รากฐานสูท่ กั ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active
Learning, การใช้ CBL เพือ่ พัฒนาการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ และคุณลักษณะ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ
: Newคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 1721, 1722

