แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 11 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
Scan QR Code
ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี ระหว่างวันที่ 28-31 ม.ค. 62
รวดเร็ว ฉับไว
29 ม.ค. 62
เวลา 09.00 น. - ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์และ
				
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่าง ๆ
ปฏิทินกิจกรรม
				
ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
				
- ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำ 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
				
รายงานควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐและ
อุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
				
การบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
30 ม.ค. 62
ประชุมตัวแทน สทศ. ประจ�ำปี 2562
				
ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
31 ม.ค. 62
เวลา 11.00 น. บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) SF CINEMA 3 ก.พ. 62
สัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
				
เข้าอวยพรปีใหม่รักษาราชการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสุวัจน์
				
ณ ห้องรักษาราชการแทนอธิการบดี
ลิปตพัลลภ 3
		
เวลา 13.00 น. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร Central Plaza Nakhon Ratchasima 4 ก.พ. 62
สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
				
ณ ห้องประชุม 09.02.18 อาคาร 9 ชั้น 2
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ หอประชุมอนุสรณ์
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ราชภัฏโคราช จับมือ 10 หน่วยงานรัฐ MOU สนับสนุนวิชาการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม “อาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น”

4-6 ก.พ. 62

5 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62

70 ปี
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
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สวั ส ดิ ก ารออมทรั พ ย์
ประจ�ำปี 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

วิทย์กีฬาฯ ชวนฟิตหุ่น
ออกก�ำลังกายเต้นแอโรบิค

เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2562 ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม เพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน�้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนัน้ เป็นการลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 10 แห่ง และปิดท้าย
ด้วยการประชุมชี้แจงแผนการด�ำเนินงาน
การลงนามความร่ ว มมื อ ครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น ความร่ ว มมื อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นงาน
ภาคการเกษตรพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น
โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกัน คือ ร่วมมือกันสานพลังขับเคลือ่ นโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ให้ประสบความส�ำเร็จตามข้อก�ำหนด
ของ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถเชิงวิชาการให้กบั แกนน�ำเกษตรกร และพัฒนานักวิชาการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถท� ำ บทบาทสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเกษตรกรรมยั่ ง ยื น สู ่ อ าหาร
เพื่อสุขภาวะต่อไป

สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและ
การออกก� ำ ลั ง กาย คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
ในโครงการเต้ นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ -พฤหัสบดี
เวลา 17.00-20.00 น. ระหว่างวันที่ 28 มกราคม
ถึง 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 32 ชัน้ 1
กิ จกรรมพบกับการออกก� ำลังกายด้ วยการเต้ น
แอโรบิคแดนซ์ Body combat และโยคะ วิทยากร
โดย นัก ศึก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
และการออกก�ำลังกาย
ผู้ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกก�ำลังกาย อาคาร 32 ชัน้ 7 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 3270, 3271

ราชภัฏโคราช เฟ้นหานักศึกษาใหม่
สอบสัมภาษณ์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ป.ตรี ปี 62

ส�ำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช ออกรายการโทรทัศน์
เตรียมจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะฯ ปี 62

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ จั ด สอบสั ม ภาษณ์ แ ละ
สอบวั ด ทั ก ษะความสามารถภาคปฏิ บั ติ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เมื่อวันที่21 มกราคม 2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จากการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ มีนกั เรียนทีส่ นใจสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในรอบแรก จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,263 คน โดยสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด
5 ล�ำดับ ดังนี้
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาภาษาจีน
5. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคั ด เลื อ ก ทางเว็ บ ไซต์ www.entrance.nrru.ac.th ในวั น ที่ 28
มกราคม 2562 ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
Clearing House ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133-9135

เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2562 อาจารย์สชุ าติ พิมพ์พนั ธ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมรายการ โคราชนิวส์ทอร์ค ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิ้ลทีวี DN Cable TV เพื่อประชาสัมพันธ์
การจั ด งานเทศกาลโคราชศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมนานาชาติ 2562 :
KORAT International Arts and Culture Festival 2019
“เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่
4-6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-23.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอมินอล
21 โคราช
พร้อมกันนี้ ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการเช้านี้ที่โคราช ในวันที่
28 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV
โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ กิ ต ติ์ อิ น ทร์ ส วรรค์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมรายการ และรับฟังรายการ อสมท.
เพื่อชุมชนวาไรตี้ เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง อสมท.
FM 95.75 MHz.

หอพักหญิง ชวนสานฝันปันรักให้น้องผู้ด้อยโอกาส

หอพักหญิง กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็ นกุศลทุกท่าน ร่วมท�ำบุญบริ จาคสิง่ ของ หรื อ สมทบทุน
เลี ้ยงอาหารกลางวันให้ เด็กก�ำพร้ าและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในโครงการ
สานฝั น ปั น รั ก ให้ น้ อ งผู้ด้ อ ยโอกาส ในวัน เสาร์ ที่ 9 กุม ภาพัน ธ์ 2562
เวลา 10.00-13.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้ านราชสีมา ถนนกีฬากลาง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้มีจิตอันเป็ นกุศลร่ วมบริ จาคสิ่งของ หรื อ สมทบทุนเลี ้ยงอาหาร
กลางวันเด็ก สามารถแจ้ งความประสงค์หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ ส� ำ นัก งานหอพัก หญิ ง ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-4400-9009
ต่อ 4800, 4810

เก็บทรัพย์สินมีค่าให้มิดชิด
ป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้ลักทรัพย์ในมหาวิทยาลัย

ตักบาตรวันพุธ

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งนี้ ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต
ส�ำนักศิลปะฯ จะน�ำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันมอบให้แก่
เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง
อ�ำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1607

ประชุมโครงการจัดการขยะรีไซเคิล

โครงการจัดการขยะรี ไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ในโครงการจัดการขยะรี ไซเคิล
เข้ า ร่ ว มประชุม พร้ อมรั บ เงิ น ค่า ตอบแทน ประจ� ำ ปี 2561 ในวัน ศุก ร์ ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมโครงการจัดตังกองอาคาร
้
สถานที่และบริ การ (อาคาร 37 ชัน้ 2)
สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติมได้ ที่ โครงการจัด ตัง้ กองอาคาร
สถานที่และบริ การ อาคาร 37 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 3711, 3714

