แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 89 ประจ�ำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
Scan QR Code
“FMS NRRU OPEN HOUSE 2019” เปิดบ้านวิทยาการจัดการ
อ่
า
นข่
า
วประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
ยกคณะโชว์ศักยภาพนักศึกษากลางห้างดัง
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ (FMS NRRU) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงาน FMS NRRU OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านวิทยาการจัดการ
ราชภัฏนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ
ผูม้ เี กียรติ เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงานได้จดั ให้มกี ารแสดงชุด Welcome
to my House โดย ผู้เข้าประกวด Miss & Mr. Star of FMS 2019 การโชว์ตัวของ นางสาวไทย
นครราชสีมา ประจ�ำปี 2562 และ Miss Grand นครราชสีมา 2017 การลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย
เทรดดิ้ง จ�ำกัด เพื่อสนับสนุน บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ได้มสี ว่ นร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากสถานการณ์จริง
เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารเสวนาในหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ การแข่ ง ขั น ระดั บ มัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา อาทิ การแข่งขันผสมเครือ่ งดืม่ แบบคลาสสิค และผสมเครือ่ งดืม่ ประกอบลีลา
การจัดดอกไม้ตกแต่งล๊อบบี้โรงแรม การตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ การตอบปัญหา
ศาสตร์ทางด้านบริหารจัดการ การน�ำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การแข่งขัน
ยุวมัคคุเทศก์จโี อพาร์ค การประกวดดาว-เดือนคณะ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรม Show & Share
เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “เบิง่ โคราช” การสาธิตห้องควบคุม
การถ่ายทอดรายการโทรทัศน์จ�ำลอง และงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 20
การจัดงานครัง้ นี้ ถือเป็นความส�ำเร็จของคณะวิทยาการจัดการ ทีม่ คี ณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษามีความสามารถ ได้ร่วมกันผลักดันและผลิตบัณฑิตคุณภาพเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
มาตลอดระยะเวลา 33 ปี ซึ่งในปีนี้ได้ยกคณะไปจัดแสดงยังศูนย์การค้าชั้นน�ำของจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดี
ทีค่ ณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ น�ำเสนอผ่านรูปแบบทีห่ ลากหลาย
อีกทัง้ เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน
ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาการเรียน
การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ส่งเสริมกิจการนักศึกษา และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบต่อไป

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
โครงการสร้ างเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
22 ส.ค. 62
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ด้ านทรั พย์ สิน
ทางปัญญา เรื่อง การใช้ งานลิขสิทธิ์ทเี่ ป็ นธรรม
ณ ห้ อง 36.02.06
22-23 ส.ค. 62 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบองค์รวม เพื่อสร้ างบัณฑิตแห่งอนาคต
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
23 ส.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
24 ส.ค. 62
การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
25 ส.ค. 62
การแข่ ง ขั น กี ฬ าสานสั ม พั น ธ์ ฟิ สิ ก ส์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ณ ยิมเนเซียม อาคาร 34
ชัน้ 3
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสานสัมพันธ์พี่น้อง
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2562
ณ โรงยิมสนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา
พิธีท�ำบุญหอพักหญิง ประจ�ำปี 2562		
ณ ห้ องอเนกประสงค์ อาคารหอพักหญิง ชัน้ 2

ขอเชิญชมและเชียร์การประกวด
ดาว-เดือน คณะครุศาสตร์
IDOL FRESHY EDU STARS 2019

คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและเชียร์
การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ครัง้ ที่ 12
ภายใต้ ชื่อ “IDOL FRESHY EDU STARS 2019”
ในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
เป็ นต้ นไป ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ผู้ สนใจสามารถร่ ว มส่ ง ก� ำ ลัง ใจให้ แก่
นักศึกษาที่เข้ าร่ วมประกวดดาว-เดือนได้ ที่เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ : Idol Freshy EDU Stars NRRU 2019
หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1726

นาฏศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช น้อมร�ำลึกพระคุณครู
จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู ประจ�ำปี 2562

หอพักหญิง ราชภัฏโคราช
สร้างสิริมงคล ท�ำบุญหอพัก ปี 62

หอพักหญิง กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีท�ำบุญ
ถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ในโครงการท�ำบุญหอพัก ประจ�ำปี 2562
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 25 สิ ง หาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารหอพักหญิง ชั้น 2 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ หอพักหญิง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 4800

NRRU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โค้งสุดท้าย
รอบขยายโอกาส ภาค กศ.ปช. ปี 62

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม
อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มี
พิธที ำ� บุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป พิธไี หว้ครู
นาฏศิลป์ไทย พิธีอ่านโองการไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบัติ
แก้วสุจริต ข้าราชการบ�ำนาญ กระทรวงวัฒนธรรม ผูไ้ ด้รบั พระราชทานครอบ
แต่งตั้งเป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร คนสุดท้ายในรัชกาลที่ 9
ประธานผู ้ ป ระกอบพิ ธี ไ หว้ ค รู ต่ อ ด้ ว ยพิ ธี อั ญ เชิ ญ ครู ม าประทั บ ในพิ ธี
ถวายเครื่องสังเวย เจิมและครอบครู ร�ำถวายมือ ปิดท้ายด้วยพิธีรับมอบ
ลาเครื่องสังเวย อัญเชิญครูกลับ และโปรยข้าวตอกดอกไม้
การจัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย เป็นประเพณีที่ทางสาขาวิชา
จั ด ขึ้ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ แสดงความเคารพกตเวที แ ด่ บู ร พาจารย์ แ ละ
ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ ในฐานะผู้สืบทอดมรดก
ทางด้านวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวรณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้
ด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ มานะอดทน เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ติดตัวไปประกอบ
วิชาชีพ สร้างความเจริญรุง่ เรืองให้แก่ตนในภายภาคหน้า อันเป็นเครือ่ งเตือนใจ
ให้ศิษย์ประพฤติแต่คุณงามความดี อยู่ในศีลธรรม มีจริยธรรม ตั้งตนอยู่ใน
โอวาทค�ำสั่งสอนของครูอาจารย์ ซึ่งส่งผลให้ศิษย์ทเี่ ข้าร่วมพิธี เกิดความเป็น
สิริมงคลเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเรียน หน้าที่การงาน และการด� ำรงชีวิต
ตลอดไป

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 ซึง่ คณาจารย์ทสี่ นใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการพิจารณา
ต�ำแหน่งทางวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ
9470, 9522 หรือ นางเปรมยุดา วรฉัตร หมายเลขโทรศัพท์ 09-3495-4196

ปิดน�้ำ-ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้
ช่วยมหาวิทยาลัยประหยัด ช่วยชาติลดการใช้พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการการศึกษาเพือ่ ปวงชน ภาค กศ.ปช.
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร
เทียบโอน/ต่อเนื่อง ประจ�ำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ช�ำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
26 สิ ง หาคม 2562 ซึ่ ง ผู ้ ส นใจสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดและท�ำ การ
สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 9133, 9134

น้องใหม่ติดต่อรับชุดเฟรชชี่

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประชาสัม พัน ธ์ ถึ ง นัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 1, 3 เข้ า ใหม่ ที่ สั่ง จองชุด เฟรชชี่
รอบที่ 7-12 และรอบสัง่ ซื ้อเพิ่มเติม ให้ ตดิ ต่อรับชุดได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่
28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
ชัน้ 1 โดยแยกห้ องตามคณะ ดังนี ้
1. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับที่ ห้ ององค์การบริ หารนักศึกษาภาคปกติ
2. คณะครุ ศ าสตร์ , คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม รับที่ ห้ องสภานักศึกษาภาคปกติ
ทังนี
้ ้นักศึกษาที่จะติดต่อขอรับชุดเฟรชชี่ สามารถตรวจสอบรอบที่
สั่ง จองชุด ได้ จ ากใบเสร็ จ ช� ำ ระเงิ น พร้ อมน� ำ ใบเสร็ จ ใช้ เ ป็ น หลัก ฐาน
ในการรับชุดทุกครัง้ กรณีที่นกั ศึกษาท�ำใบเสร็จช�ำระเงินหาย ให้ ตดิ ต่อรับชุด
ได้ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ องค์การ
บริ หารนักศึกษาภาคปกติ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชัน้ 1 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420, 3421

เปิดรับสมัครจิตอาสา กล้าท�ำดี จากพี่สู่น้อง
จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าฯ

ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญชวนนักศึกษาและเยาวชนทีส่ นใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Supervisor
จิตอาสา กล้าท�ำดี จากพี่สู่น้อง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดสอบในโครงการ
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า มงคลชีวติ 38 ประการ ให้กบั น้อง ๆ นักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับครู
อาจารย์ ณ โรงเรียนศูนย์สอบประจ�ำอ�ำเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมา
นักศึกษาและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับชั่วโมง
จิตอาสา จ�ำนวน 8 ชั่วโมง รับเสื้อ Supervisor เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
มีสทิ ธิสอบชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท มีสทิ ธิได้รบั เหรียญ Supervisor
ดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ โดยสามารถศึกษารายละเอียด และสมัคร
เข้าร่วมโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
09-8496-7520, 08-8002-6182 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

