แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ราชภัฏโคราช ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2562 พัฒนามหาวิทยาลัยที่ไม่หยุดนิ่ง

ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 ประจ�ำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
23 ม.ค. 62

เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ จั ด ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3 โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการ
แทนอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม พร้อมรับฟังการน�ำเสนอ
วิสยั ทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
เนาวนนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคนใหม่
ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

APIC NRRU จับมือ 32 หน่วยงาน MOU ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัย

ศูน ย์ น วัต กรรมแปรรู ป และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรครบวงจร ตามแนว
พระราชด�ำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) ร่ วมกับ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็ นเกียรติและเป็ นสักขีพยาน ในพิธีบนั ทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ ละปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง สู่การพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยัง่ ยืนอาหารปลอดภัยโลก” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุ ม ศูน ย์ ฝึ ก อบรมและวิ จัย ทางการเกษตร 100 ไร่
ต�ำบลไชยมงคล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภายในได้ จดั ให้ มีการลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กับ หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนกว่า 32 แห่ง โดยได้ รับเกี ยรติจาก
นายวิ วัฒ น์ ศัล ยก� ำ ธร รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธานในพิ ธี
พร้ อมบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง การพัฒ นาพื น้ ที่ แ บบบูร ณาการยกระดับ เศรษฐกิ จ ฐานราก
ภาคการเกษตรด้ วยระบบผลิตเกษตรกรรมยัง่ ยืนอาหารปลอดภัย และเยีย่ มชมแสดงนิทรรศการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้สนใจเข้ าร่ วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจรฯ หมายเลขโทรศัพท์
0-4493-4523

โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
24 ม.ค. 62
โครงการเมื อ งเกษตรกรรมยั่ ง ยื น อาหาร
ปลอดภั ย โลก ณ ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมและวิ จั ย
ทางการเกษตร 100 ไร่
25-27 ม.ค. 62 กิจกรรมการยกระดับภาษาอังกฤษในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
29-30 ม.ค. 62 สอบแข่ ง ขั น บุ ค คล เพื่ อ บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนั ก งานราชการและพนั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
30 ม.ค. 62
ประชุมตัวแทน สทศ. ประจ�ำปี 2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
3 ก.พ. 62
สัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสุวัจน์
ลิปตพัลลภ 3
4 ก.พ. 62
สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ หอประชุมอนุสรณ์
70 ปี
4-6 ก.พ. 62 เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
2562 “เทิดพระเกียรติลน้ เกล้าฯ พระผูท้ รงเป็น
มิ่ ง ขวั ญ แห่ ง แผ่ น ดิ น ” ณ ลานอนุ ส าวรี ย ์
ท้าวสุรนารี และศูนย์การค้าเทอมินอล 21
โคราช

โรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครนักเรียน
ศึกษาต่อระดับบริบาล ปี 62

โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ขอเชิญบุคคลทัว่ ไป ที่มีอายุครบ 2 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
สมั ค รเข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บริ บาล ประจ� ำ ปี
การศึกษา 2562
ทั ง้ นี ้ ผู้ ปกครองที่ ส นใจสามารถซื อ้
ระเบี ย บการและใบสมัค รได้ ที่ ห้ อ งส� ำ นัก งาน
โรงเรี ยนฯ ในราคาชุดละ 50 บาท ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้
จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
(เว้ นวันหยุดราชการ) เปิ ดรับสมัครและสัมภาษณ์
ในวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.30 น.
ณ ห้ องส�ำนักงานโรงเรียนฯ ซึง่ ในวันสมัครเข้ าเรียน
ผู้ปกครองจะต้องน�ำเด็กมาด้วย เพือ่ ท�ำการสัมภาษณ์
พัฒ นาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4434-1367

ราชภัฏโคราช ส่งนักศึกษาฝึกภาษายังต่างประเทศ
พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานในโคราช

RDI NRRU ชวนบุคลากรสายสนับสนุน
อบรมพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจยั ฯ (R2R)

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนา
โจทย์และการเขียนข้อเสนอการวิจยั เพือ่ น�ำไปพัฒนาข้อเสนอการวิจยั (R2R)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยทุนวิจัยโครงการพัฒนางานประจ�ำสูง่ านวิจัย (R2R) โดยก�ำหนดส่ง
ข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562
บุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด
การเขียนข้อเสนอการวิจัยฯ ได้ท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9460, 9462

ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดง
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำ� นักศึกษา เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ปี 62

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 4 คน ที่ผ่านการคัดเลือก
ในโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher
Project) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดี
ฝ่ายจัดการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดี
คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องพักรองอธิการบดี
และห้ อ งพั ก คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ เพื่ อ เข้ า รั บ โอวาทจากทั้ ง 2 ท่ า น
ก่ อ นออกเดิ น ทางไปฝึ ก ประสบการณ์ ด ้ า นการสอนภาษาอั ง กฤษ
ณ ประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน 2 คน และประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวน 2 คน
พร้อมกันนี้ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2562 ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลีย่ น
จากประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวน 2 คน
ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเดียวกัน เข้าพบ ดร.อานรรต ใจส�ำราญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้โอวาทและพูดคุยท�ำความเข้าใจ
ก่อนฝึกประสบการณ์ ณ สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้จดั โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ภายใต้ โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาครู ใ นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia:
SEA-Teacher Project) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนของ Southeast
Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) โดยได้คัดเลือก
นักศึกษาที่มีข้อก�ำหนดร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ให้รบั นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาแลกเปลีย่ นในประเทศตน
อย่างน้อยหรือเท่ากับจ�ำนวนที่มีนักศึกษาที่ส่งออกไปฝึกประสบการณ์
ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงได้คัดเลือก
นักศึกษา จ�ำนวน 4 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
จ�ำนวน 2 คน และประเทศฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน 2 คน พร้อมทัง้ เปิดรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากทั้ง 2 ประเทศ รวม 3 คน ให้เข้ามาฝึกประสบการณ์
ณ สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
จะต้องฝึกประสบการณ์ในประเทศนั้น เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์
ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลและ
เพิม่ ศักยภาพให้แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้มคี วามช�ำนาญ
ในด้านการสอนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

“โลหิต” หนึ่งหยดที่บริจาค
เป็นของขวัญที่มีค่าของใครหลายคน

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ โคราชนิวส์ทอร์ค ในวันที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิ้ลทีวี DN Cable TV
พร้ อ มรั บ ชมรายการเช้ า นี้ ที่ โ คราช ในวั น ที่ 28 มกราคม 2562
เวลา 09.30-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV และรับฟังรายการ
อสมท. เพื่อชุมชนวาไรตี้ เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
อสมท. FM 95.75 MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์งานข่าวเทศกาลโคราชศิลปะ
และวัฒนธรรมนานาชาติ 2562 : KORAT International Arts and Culture
Festival 2019 “เทิดพระเกียรติลน้ เกล้าฯ พระผูท้ รงเป็นมิง่ ขวัญแห่งแผ่นดิน”
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้า
เทอมินอล 21 โคราช

ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง
นักศึกษาทุกชั้นปี ให้เข้าระบบท�ำการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ซึ่งนักศึกษาสามารถท�ำการประเมินย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 2-3 ปี
การศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 9
ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9134

เปลี่ยนสถานพยาบาล ส�ำนักงานประกันสังคม ปี 62

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ ถึง
ผู้ประกันตนรายใดทีม่ คี วามประสงค์จะเลือกสถานพยาบาลใหม่ ตามรายชือ่
สถานพยาบาลประกันสังคม ประจ�ำปี 2562 ซึง่ สามารถยื่นค�ำร้ องตามแบบ
ขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ได้ ที่ ส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ทัง้ นี ้ กองบริ หารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จะให้ บริ การรับค�ำร้ องแบบขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02)
น�ำส่งไปที่ ส�ำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่
15 มีนาคม 2562 หากส่งค�ำร้ องหลังจากนันผู
้ ้ ประกันตนจะต้ องด�ำเนินการ
ยื่ น เอกสารด้ วยตนเอง โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ แบบฟอร์ ม ค� ำ ร้ อง
หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ นางสาวกฤตยา วัช รติ ณ ณ์
งานทะเบียนประวัติและสิทธิ ประโยชน์ กองบริ หารงานบุคคล อาคาร 9
ชัน้ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1503

