แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 17 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
Scan QR Code
นักศึกษาดนตรี ราชภัฏโคราช สุดเจ๋ง คว้า 4 รางวัล
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ประกวดวงดนตรีเครื่องเป่าและดนตรีขับร้องเพลงลูกทุ่งฯ
รวดเร็ว ฉับไว

ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ 3

ปฏิทินกิจกรรม
12 ก.พ. 62

13 ก.พ. 62

15 ก.พ. 62

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้น�ำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จ�ำนวน 3 วง คือ 1. วง Saxophone Quartet
2. วง Clarinet Quartet และ 3. วงโคราช Brass เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีเครื่องเป่า
(Wind Ensemble) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโครงการ ISAN BRASS AND WOODWIND 2019 พร้อมกันนีย้ งั ได้นำ� นักศึกษาวงดนตรีลกู ทุง่
ราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุง่ ร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงโล่พระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ
และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 BRICC Festival 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่ ง ผลการประกวดทั้ ง 2 รายการ ปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
สามารถคว้ารางวัล ดังนี้
1. การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา โดยวงดนตรี
ลูกทุ่งราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จ�ำนวน 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
2. การประกวดวงดนตรีเครื่องเป่า (Wind Ensemble) ได้แก่ 1. วงโคราช Brass
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับความสามารถเหรียญทอง รับเงินรางวัลจ�ำนวน
2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. วง Clarinet Quartet ได้รับรางวัลระดับความสามารถ
เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร และ 3. วง Saxophone Quartet ได้รับรางวัลระดับความสามารถ
เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดวงดนตรีเครือ่ งเป่า และการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุง่ ร่วมสมัย
จัดโดย สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย์ จัดขึน้ เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ดว้ ยการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั คนยุคใหม่
ได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี พร้อมต่อยอดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การแสดงดนตรี
เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์จากการแลกเปลีย่ นมุมมองใหม่ ๆ ในการเล่นดนตรีให้มคี วามหลากหลาย
แปลกใหม่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วม
การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน แสดงศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ และเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ
ของเพลงไทยลูกทุ่ง ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีต่อไป

18 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62

พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ
(MOU) ระหว่าง ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ
รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
อบรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
อบรม “การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
Google Calendar “ ณ ห้องประชุมสาธิต 1
ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการฯ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้ม
สะสมผลงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โครงการบรรยายธรรม “ธรรมวิ นั ย จาก
พุทธโอษฐ์ ” ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
ประชุมสมาคมชุมชนนครนครราชสีมา
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
กิจกรรมเนือ่ งในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
“มาฆบูชา” ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1

ส�ำนักคอมฯ ปรับปรุงบัญชี
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ผู้ ใช้ บริ ก าร
เครื อ ข่ า ยของมหาวิ ท ยาลัย ทุก ท่ า น เนื่ อ งจาก
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ ใ ช้ เ ก็ บ ฐานข้ อ มูล
ในปั จจุ บั น มี ก ารท� ำ งานผิ ด พลาดบ่ อ ยครั ง้
(ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นเก่า) ซึ่งส�ำนักคอมพิวเตอร์
ได้ ท�ำการย้ ายฐานข้ อมูลไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ า ยใหม่ พร้ อมทัง้ ปรั บ ปรุ ง บัญ ชี ผ้ ู ใช้ งาน
ระบบเครื อข่าย และเพิ่มระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน
บัญชีผ้ ใู ช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการใช้ งานระบบเครือข่าย ซึง่ ผู้ใช้ บริการท่านใด
พบปั ญหาเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย สามารถแจ้ ง
ระบุปัญหาได้ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : It Support Nrru
หรื อที่ งานระบบเครื อข่าย ส�ำนักคอมพิวเตอร์
อาคาร 27 ชัน้ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 2733

ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 12-15 ก.พ. 62

12 ก.พ. 62
เวลา 14.00 น.
				
				
				
				
13 ก.พ. 62
เวลา 10.30 น.
				
				
				
		
เวลา 11.00 น.
				
				
				
				
				
				
15 ก.พ. 62
เวลา 13.30 น.
				

ร่ ว มลงนามในพิ ธี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรราชภัฏนครราชสีมา
กั บ โรงเรี ย นอุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา
ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต เพื่ อ จั ด ท� ำ
รายงานประจ�ำปี 2561
ณ อาคาร 22 ชั้น 2
ร่ ว มงานแถลงข่ า วการประกวด
มหกรรมโปงลางเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ครั้ ง ที่ 1
“อาศิ ร นาฏกรรมอี ส าน” ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลาน Gate 1 ศูนย์การค้าเทอมินอล
21 โคราช
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1

ราชภัฏโคราช เสริมสร้างคุณธรรม
จัดบรรยายธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั การประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการ
บรรยายธรรม “ธรรมวิ นั ย จากพุ ท ธโอษฐ์ ” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.สุธานันธ์ โพธิช์ าธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย พุทธวจน สถาบันโคราช ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ซึ่งโครงการ
บรรยายธรรมในครัง้ นี้ ได้รบั ความเมตตาจาก พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ประธานสงฆ์วดั นาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรม
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3
กุมภาพันธ์ นี้ ห้องสมุดชวนร่วมกิจกรรม
จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
พุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้ารับฟังการบรรยายธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่
เนื่องในวันราชภัฏ และวันวาเลนไทน์
ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวม
ส�ำนักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420
นครราชสีมา ขอเชิญผู้ใช้ บริ การทุกท่าน เข้ าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน
และวันวาเลนไทน์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
และรับฟังการเสวนาถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษ
ณ ส�ำนักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
กองวิ เ ทศสัม พัน ธ์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า ขอเชิ ญ
- วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม บอกรัก...ราชภัฏ ปี 2
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ าร่วมรับชมการแข่งขันพูดในที่ชมุ ชน
มาร่ วมกันเขียนการ์ ด แสดงความรั กและความประทับใจที่มีต่อสถาบัน (International Speech and Evaluation Speech Contest) และรับฟั ง
อันเป็ นทีร่ ักของพวกเรา เนือ่ งในวันราชภัฏ พร้ อมรับของทีร่ ะลึกจากห้ องสมุด การเสวนาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความส�ำเร็ จ
ของคนธรรมดาทีไ่ ม่ธรรมดา การเปลีย่ นแปลงตัวเองทีเ่ ริ่มสร้ างขึ ้นจากข้ างใน
(ฟรี ...) ณ บริ เวณหน้ าลิฟต์ ชัน้ 1
- ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมจิตอาสา ตัวเราเอง ในหัวข้ อ “Toastmasters: What’s in it for you?” ซึง่ ผู้ร่วมเสวนา
เป็ นสมาชิก Toastmasters Club จากทัว่ ประเทศไทย และเป็ นกรรมการ
พับถุงใส่ยา เพื่อโรงพยาบาล มาช่วยกันรณรงค์ให้ ผ้ ูป่วยน�ำถุงผ้ า หรื อ
ด�ำเนินงานจาก Toastmasters District 97P ซึง่ ดูแล Toastmasters Club
ถุงกระดาษมาใส่ยาเอง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้ ปู ่ วยและโรงพยาบาล ใน 5 ประเทศ คือ ประเทศลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, มาเลเซีย และเมียนมาร์
ด้ วยการร่ วมกันประดิษฐ์ ถงุ กระดาษใส่ยา ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00- 12.00 น. ชมการแข่งขันพูด
ในทีช่ มุ ชน และเวลา 13.00-14.45 น. รับฟังการเสวนาถ่ายทอด ณ ห้ องประชุม
ณ บริ เวณหน้ าลิฟต์ ชัน้ 1
ผู้สนใจเข้ าร่วมกิจกรรม สามารถสมัคร หรื อ สอบถามรายละเอียด ศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ ว ชัน้ 3
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทีส่ นใจเข้ าร่วมกิจกรรม สามารถ
เพิม่ เติมได้ ที่ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์
ลงทะเบียนส�ำรองทีน่ งั่ พร้ อมศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ ฟซบุ๊กแฟนเพจ
0-4400-9009 ต่อ 2312, 2333 ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
: NRRUInterAffairs หรื อเว็บไซต์ www.ianrru.org สอบถามเพิ่มเติมที่
“โลหิต” หนึ่งหยดที่บริจาค
กองวิ เ ทศสัม พัน ธ์ อาคารศูน ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทับ แก้ ว ชัน้ 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1548 ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 12
เป็นของขวัญที่มีค่าของใครหลายคน
กุมภาพันธ์ 2562 (เก่งอังกฤษ เก่งพรี เซนท์ เก่งได้ จริ งที่โทสมาสเตอร์ )

