แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ข่าวเด่นรายสัปดาห์
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ “คนดีศรีสยาม”
บุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 87 ประจ�ำวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกบั นายศุภรัตน์ ภูเ่ จริญ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรม พระพุ ท ธศาสนา และเทิ ด ทู น
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นบุคคลแบบอย่างสมควรได้รบั การยกย่อง
เข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดี
ศรีสยาม” ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2562 สาขา
นักพัฒนาและท�ำคุณประโยชน์ต่อศาสนา
และสังคมดีเด่น รับโล่รางวัลประทานโดย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทีป่ ระทานให้ไว้ ซึ่งบุคคล
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะต้องเข้ารับประทานโล่รางวัลอักษรพระนามย่อ (ญสส)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอ�ำพล เสนาณรงค์
องคมนตรีในรัชการที่ 9 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
การมอบรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดย โครงการประกาศเกียรติคุณคนดี
ของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ท�ำความดี คืนคุณแผ่นดิน” ร่วมกับ
สมั ช ชานั ก จั ด รายการข่ า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สว.นท) น� ำ โดย
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานอ�ำนวยการโครงการฯ
จัดขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีนอ้ มน�ำตามรอยพระยุคลบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับ
ประทานรางวัล มาเป็นแบบอย่างแห่งการด�ำเนินชีวิต พร้อมทั้งน�ำความดีมาเผยแพร่ให้คนไทย
ได้เรียนรู้และร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยสืบไป

เปิดบ้านวิทยาการจัดการราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธเี ปิดงานเปิดบ้านวิทยาการจัดการราชภัฏนครราชสีมา “FMS NRRU OPEN HOUSE 2019”
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช ชัน้ G
และขอเชิญร่วมชมงาน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ H&M
stage ชัน้ 1, Hall 2-3 ชัน้ 4 ภายในงานพบกับการแสดงพิธเี ปิดจากผูเ้ ข้าประกวดดาว-เดือนคณะ
การโชว์ตัวของนางสาวไทยนครราชสีมา ประจ�ำปี 2562 และ Miss Grand นครราชสีมา 2017
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ บ.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด
นอกจากนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อการบริหารจัดการธุรกิจ สู่ความส�ำเร็จในยุค 4.0
หัวข้อจุดประกายความคิด สูธ่ รุ กิจร้อยล้าน หัวข้อ Welcometo Comm Arts การแข่งขันผสม
เครื่องดื่มแบบคลาสสิค และผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา การจัดดอกไม้ตกแต่งล๊อบบี้โรงแรม
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันยุวมัคคุเทศก์
จีโอพาร์ค การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม Show & Share เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นิทรรศการภาพถ่าย “เบิ่งโคราช” การสาธิตห้องควบคุมการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์จ�ำลอง
และงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 20 ซึ่งผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2200

ปฏิทินกิจกรรม
16-18 ส.ค. 62 งานเปิดบ้านวิทยาการจัดการราชภัฏนครราชสีมา
ณ ศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 โคราช
17 ส.ค. 62
สอบ TOEIC นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โครงการประชุม วิ ช าการครุ ศ าสตร์ ร าชภัฏ
ราชสีมา ประจ�ำปี การศึกษา 2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม น�ำสัมพันธ์
น้ องพี่ฯ ณ อาคารปฏิบตั กิ ารรวม อาคาร 38
18 ส.ค. 62
กิจกรรม English Sport Day
ณ ยิมเนเซียม อาคาร 34 ชัน้ 3
การเสวนาวิชาการ เรื่อง ผู้บริหารทางการศึกษา
มืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21
ณ ห้ อง 09.07.05-06 อาคาร 9 ชัน้ 7
18-20 ส.ค. 62 งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
20-21 ส.ค. 62 งานการท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
เชิงสร้ างสรรค์ “Creative Tourism and Local
Product Fest 2019” ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา ชัน้ 1
21 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2

วิศวกรรมการจัดการ ชวนสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า ขอเชิ ญ คณาจารย์ บุ ค ลากร
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั เข้ าร่วมโครงการสืบสาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม น� ำ สั ม พั น ธ์ น้ องพี่ กิ จ กรรม
พี่ น้ อ งสัม พัน ธ์ ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 06.00-15.00 น. ณ อาคารปฏิบตั ิการรวม
(อาคาร 38)
กิจกรรมภายในงานได้ จดั ให้ มีพิธีท�ำบุญ
ถวายภัตตาหารเช้ า แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ กิ จ กรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงาน ระหว่าง
รุ่ น พี่ รุ่ น น้ อ ง กิ จ กรรมไหว้ ค รู แ ละบายศรี สู่ข วัญ
ซึง่ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงาน
ได้ ทเี่ ฟซบุ๊กแฟนเพจ : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุต สาหกรรม ม.ราชภัฏ โคราช หรื อ สอบถาม
เพิ่มเติมได้ ที่ ผู้ประสานงานโครงการ หมายเลข
โทรศัพท์ 08-0731-3504

นิติศาสตร์ ราชภัฏโคราช
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดงานวันรพีร�ำลึก

TLO NRRU ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์คอร์นเฟลคข้าวตอกและกรรมวิธกี ารผลิต

งานทรัพย์สินทางปัญญา (TLO
NRRU) ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำ� เนินการยืน่ ค�ำขอ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานผลิตภัณฑ์
คอร์นเฟลคข้าวตอกและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานการประดิ ษ ฐ์ โ ดย อาจารย์ ธี ร ะ
ธรรมวงศา อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาชีววิทยา
ร่วมกับ ดร.สายใจ ปอสูงเนิน อาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดย งานทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งกรมทรัพย์สิน
เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ อ อกหนั ง สื อ ส� ำ คั ญ การจดทะเบี ย น
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันรพีร�ำลึก อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15017 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ประจ�ำปี 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62
เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พร้อมเป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ
และกิจกรรมเด่น ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากฎหมาย
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ชื่อ
และการเป็นนักกฎหมายที่ดีมีความยุติธรรม โดย นายน�ำพล พุทธสังฆ์
รองอธิบดีผพู้ พิ ากษา ภาค 3 แล้วจึงเป็นการแสดงละครจ�ำลองเหตุการณ์แพ่ง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย
โดย นักศึกษาสาขาวิชานิตศิ าสตร์ การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง กระบวนยุตธิ รรม เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 18 สิ ง หาคม 2562
และวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น โดย นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้พิพากษา เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 32 ชั้น 1 และขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน ระหว่าง
หัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ปิดท้ายด้วยการแสดงศาลจ�ำลองกระบวนวิธี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ กิจกรรม
ได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
พิจารณาคดีแพ่งในศาลชั้นต้น และศาลอ่านค�ำพิพากษา
การจัดงานวันรพีร�ำลึก สืบเนื่องจากในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
เป็นวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ด้วยเหตุนี้ ประกวดการจัดนิทรรศการ และการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
จึงได้จดั งานดังกล่าวขึน้ เพือ่ ส�ำนึกในพระกรุณาธิคณ
ุ พร้อมทัง้ ให้คณาจารย์และ
นอกจากนีย้ งั จัดให้มกี ารแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4
นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้แสดงทักษะความรู้ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการ
ความสามารถด้านกฎหมาย เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ
เกิดความเข้าใจหลักกฎหมาย และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ด้วยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม” นิทรรศการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างถูกต้อง
วิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ และเอกชน
ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ ซึง่ ผูส้ นใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 32 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3200, 3223
“ครูของพระราชาเพือ่ พัฒนาทองถิน่ ”
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
ราชภัฏโคราช สร้างเสริมความรู้นักศึกษา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2562
รู้เท่าทันและป้องกันปัญหายาเสพติด
“ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัย
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ภายในงานได้จดั ให้มกี ารมอบรางวัลครูตน้ แบบและศิษย์เก่าดีเด่น ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการสร้างเสริม
การบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และป้องกันปัญหายาเสพติดในนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 21
ประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย และประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ในหั ว ข้ อ สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบนฐาน PLC, ทักษะ EF รากฐานสูท่ กั ษะ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันปัญหายาเสพติด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active ในสถานศึกษา การให้ความรู้เรื่อง ทักษะการปฏิเสธในการยุ่งเกี่ยวกับ
Learning, การใช้ CBL เพือ่ พัฒนาการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ และคุณลักษณะ ยาเสพติด และกิจกรรมกลุ่มแยกตามหัวข้อต่าง ๆ
ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
นักศึกษาที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือ
การจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Newคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวม
นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 กิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420, 3421
ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1721, 1722
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

