แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 27 ประจ�ำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
นักศึกษาราชภัฏโคราช สุดเก่ง ชนะการแข่งขันพูดในที่ชุมชน
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ระดับชาติ พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันระดับสากล
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
5-6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย อาจารย์ปยิ ะฉัตร เทพหัสดิน
ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้น�ำนักศึกษาตัวแทนในโครงการ
Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น พู ด ในที่ ชุ ม ชน
(International Speech and Evaluation Contests) ระดับ Area และระดับ Division เมือ่ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีตัวแทนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
ผลปรากฏว่ า นายอิ ส ระ สิ ง หะรา นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั้ น ปี ที่ 5
คณะครุศาสตร์ นักศึกษาตัวแทนในโครงการ NRRU Toastmasters Club สามารถคว้า 2 รางวัล
คือ การแข่งขันประเภท International Speech Contest ระดับ Area ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และการแข่งขันประเภท International Speech Contest ระดับ Division ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันระดับนานาชาติ (District) ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล
กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดแข่งขันพูดในที่ชุมชน จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร Toastmasters
International มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ
ในที่ชุมชนให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทักษะการพูด ฝึกการเป็นผูน้ ำ� รวมถึงสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ

ประชุมนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-2

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1-2 ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ ให้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับฟั งแนวนโยบายการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา “การสร้ างทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละถู ก ต้ องตามพระบรมราโชบายด้ านการศึ ก ษา”
ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร 35)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์ รวมกิจการนักศึกษา
ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3426

ขอเชิญประชุมบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญข้ าราชการพลเรื อน พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจ�ำและลูกจ้ างชัว่ คราว
เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร 35) พร้ อมกันนี ้ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ในเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ส�ำนักงาน
อธิการบดี อาคาร 9 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1501, 1666

7 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62

กิจกรรมบริการยืน่ ภาษีระบบออนไลน์ ครัง้ ที่ 3
ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
พิธีเปิดโครงการการอบรมด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก�ำลังกาย เรือ่ ง การรักษา
ความปลอดภัยในกิจกรรมทางน�้ำ
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
โครงการฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภยั และ
การอพยพหนีไฟ ณ ห้องโถง อาคารหอพักหญิง
ชั้น 2
ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ เพือ่ รับฟังนโยบายการพัฒนานักศึกษาฯ
ณ หอประชุมใหม่
ประชุมข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาสายวิ ช าการ สายสนั บ สนุ น
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ณ หอประชุมใหม่
งานปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและมอบสั ม ฤทธิ บั ต รแก่
นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ราชภัฏโคราช จัดอบรมขอก�ำหนด
ต�ำแหน่งทางวิชาการฯ

กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ ปี 2560 (เกณฑ์ ใ หม่ )
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ซึ่ ง ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงห้ องประชุม จากเดิม
ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เปลี่ยนเป็ น
ห้ องประชุม 36.02.06 (อาคาร 36 ชัน้ 2)
จึ ง ขอเชิ ญ คณาจารย์ ที่มีค�ำสั่งทุกท่าน
เข้ าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน
เวลาและสถานที่ดงั กล่าว สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ที่ กองเลขานุการฯ อาคาร 9 ชัน้ 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9470, 9522

RDI NRRU พัฒนาอาจารย์ต่อเนื่อง
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ รุ่นที่ 1-2

เมื่ อ วั น ที่ 25-26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสีม า ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการ
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
รุน่ ที่ 1 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกันนี้
เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
รุ่นที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมการอบรม
ทัง้ 2 รุน่ ได้จดั ให้มกี ารบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง วิวฒ
ั นาการและหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่ส�ำคัญต่อการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัย
ที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในบุคคล การประเมิน
คุณประโยชน์และความเสีย่ ง การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์มีบทบาทอย่างมากต่อการด�ำเนินงานวิจัยในปัจจุบัน
ซึ่งการจะเสนอรับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ก�ำหนดให้งานวิจัย
จะต้ อ งด� ำ เนิ น การเสนอรั บ การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
ที่เกี่ยวกับงานวิจัยนั้น ๆ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รวมไปถึงงานวิจัยที่จะน�ำไปเสนอขอรับการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาต�ำแหน่งบุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่ง พ.ศ. 2562
ที่มีผลงานวิจัยโดยผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอต�ำแหน่งต้องยื่นหลักฐานการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
ของสถาบันทีม่ กี ารด�ำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ด้วยเหตุนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นถึงความส�ำคัญของการจัดท�ำการวิจยั ในมนุษย์ฯ
จึงจัดโครงการดั ง กล่ า วขึ้ น เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง ให้ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร นักวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ตลอดจนวิธปี ฏิบตั ใิ นการเสนอโครงการวิจยั
เพือ่ ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
และได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์อย่างถูกต้อง

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
หนึ่งคนให้ เท่ากับ สามคนรับ
ส่งต่อความสุข รับบุญถ้วนหน้า

UBI NRRU ขอเชิญประกวด IDEA WoW
สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสิน ให้ถูกใจ GEN Z

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้าง
และพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับธนาคารออมสิน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงานการสร้างคลิปวิดีโอเชิงธุรกิจ กิจกรรม Smart Start Idea By GSB
Startup การประกวดสร้างคลิปวิดีโอไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์ + นวัตกรรม
ที่ ทั น สมั ย ประจ� ำ เดื อ นมี น าคม 2562 ในหั ว ข้ อ สร้ า งสรรค์ โ ฆษณา
ธนาคารออมสิน ให้ถูกใจ GEN Z ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท โดยมี
กติกาการประกวดดังนี้
1. กด Like & Share โจทย์จาก Facebook : GSB SMEs Startup
พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามโจทย์ที่ก�ำหนด
3. ส่งคลิปวิดีโอให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start idea by
GSB Startup ประจ�ำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ตัดสิน
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : GSBSMEsStartup หรือที่เฟซบุ๊ก : Nrru Ubi
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์อาหาร
ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3310, 3311 หรือ 08-6451-7536

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคใกล้ตัวที่ต้องระวัง !
ศู น ย์ แ พทย์ เ ขตเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ประชาสัมพันธ์ ถึงสถานการณ์ โรคไข้ หวัดใหญ่ระบาดในปั จจุบนั พบว่ามี
จ�ำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี   2561 ถึง 2 เท่า โดยโรคนี ้แพร่กระจายทัว่ ประเทศ
ในเฉพาะสถานทีท่ มี่ ปี ระชาชนอยูร่ วมกันเป็ นจ�ำนวนมาก หากไม่ปอ้ งกันให้ ดี
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด โรคระบาดได้ ง่า ย ซึ่ง สายพัน ธุ์ข องโรคไข้ ห วัด ใหญ่ ที่ พ บ
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B การแพร่เชื ้อไวรัส
ไข้ หวัดใหญ่ จะติดต่อได้งา่ ย ด้วยการไอ จาม หรือสัมผัสน� ้ำมูก น� ้ำลายของผู้ป่วย
ส่วนอาการเริ่ มจากมีไข้ ตัวร้ อนและรู้ สกึ หนาวทันที ร่ างกายอ่อนเพลียเร็ ว
ปวดศีรษะ บางรายมีภาวะแทรกซ้ อนท�ำให้ เกิดอาการทีร่ ุนแรง เช่น ปอดบวม
สมองอักเสบ หายใจเร็ว เหนือ่ ย หอบ หายใจล�ำบาก ซึง่ อาจท�ำให้ เสียชีวติ ได้
การป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนนักศึกษา
บุคลากร และประชาชน ใช้ มาตรการ ปิ ด ล้ าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไข้ หวัดใหญ่ทกุ สายพันธุ์ ดังนี ้
ปิ ด คือ ปิ ดปาก ปิ ดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่ วยด้ วยไข้ หวัด
ควรใช้ หน้ ากากอนามัย
ล้ าง คือ ล้ างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิง่ ของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด
ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร
เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ ชิดกับผู้ป่วย และ หยุด คือ
เมื่อป่ วยควรหยุดเรี ยน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ ผ้ ปู ่ วย
จะมีอาการไม่มาก ก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยูท่ ี่บ้าน เป็ นเวลา 7 วัน นับจาก
วันเริ่ มป่ วยหรื อหลังจากหายเป็ นปกติแล้ วอย่างน้ อย 1 วัน
สอบถามข้ อ มูล โรคเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรึ ก ษาปั ญ หาสุข ภาพได้ ที่
ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27 ชัน้ 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2716, 2717 หรื อ 0-4425-5321

