แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 ประจ�ำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
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คว้าโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี หลายรางวัล

ปฏิทินกิจกรรม
9 ต.ค. 62

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับรางวัล “เยาวชนต้นแบบแห่งปี
2562” ภายใต้โครงการ THAILAND MASTER YOUTH 2019
ครั้งที่ 2 ณ ห้องเอมม์เบอร์ 2-3 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล เป็นประธาน
มอบรางวัล จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์ พัฒนา เด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธ�ำรงวัชร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก�ำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต�ำแหน่ง Miss Deaf Thailand 2018
(ผู้พิการทางการได้ยิน) และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss Deaf World 2018 เข้ารับโล่รางวัล
“เยาวชนต้นแบบ” สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ
2. วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แชมป์ประเทศไทย 2
สมัยซ้อน เข้ารับโล่รางวัล “เยาวชนต้นแบบ” สาขาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
3. นายกฤษกร ทวี ศิ ล ป์ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะครุ ศ าสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับโลก ในแข่งขัน World Hip Hop Dance 2019 Arisona,
Phoenix. USA เข้ารับโล่รางวัล “เยาวชนต้นแบบ” สาขากีฬาและนันทนาการ
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลอันทรงเกียรติแห่งชีวิต ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว
และตนเอง พร้อมทัง้ ได้สร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยให้เป็นทีร่ จู้ กั สูส่ าธารณชน เปรียบเสมือน
เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความถนัดของตนเอง เข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
น�ำไปสู่ระดับประเทศและก้าวไปยังระดับนานาชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ที่สามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ โครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น จ�ำนวน 10 ราย และสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการครู สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 13 ราย

พิธที ำ� บุญตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่ อง Design
trends 2019 ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
12-13 ต.ค. 62 หยุดราชการ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 62
หยุ ด ราชการชดเชย วัน คล้ า ยวัน สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15-18 ต.ค. 62 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ จ่ายบัตรนักศึกษาใหม่
ปี การศึกษา 2562
ณ บริ เวณศูนย์รวมประกาศข่าว
16 ต.ค. 62
การแสดงละครเวที “วาทะกรรมการเจรจา
ผ่ า นการละคร” ณ ห้ องประชุ ม สุ วั จ น์
ลิปตพัลลภ 2
17 ต.ค. 62
โครงการนาฏยการละคร ละครนอก เรื่ อ ง
ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ
ณ เรือนโคราช ม.ราชภัฏนครราชสีมา
22 ต.ค. 62
ประชุมสภาวิชาการ ครัง้ ที่ 8/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1

ราชภัฏโคราช ชวนอัพเดทเทรนด์
การแต่งบ้านและสวน
ในงาน Design Trends 2019

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า ร่ ว มกั บ นิ ต ยสารบ้ า นและสวน
และนิตยสาร room ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน
Design Trends 2019 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สุ วั จ น์
ลิปตพัลลภ 2
ภายในงานพบกับกิจกรรมการบรรยาย
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับทิศทางและแนวคิดการออกแบบ
บ้ า นและสวน ในปี 2019 ซึ่ ง ผู ้ ส นใจสามารถ
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สาขาวิ ช า
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาคาร 29 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2916

ขอแสดงความยินดีกับผู้ส�ำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 3 ราย และระดับปริญญาโท จ�ำนวน
2 ราย รวม 5 ราย ดังนี้
1. นายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภท
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชา
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยบูรพา
2. นางภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ ต�ำแหน่ง อาจารย์ ประเภทพนักงาน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายวิ ช าการ สั ง กั ด สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวอภัสรา ไชยจิตร์ ต�ำแหน่ง อาจารย์ ประเภทพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายสนั บ สนุ น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส�ำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. นายศราวุธ เพียซ้าย ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายสนั บ สนุ น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส�ำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตร
วิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมการจัด การพลั ง งาน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผ่อนผันการรับราชการทหาร

ที่พึ่งของท้องถิ่น
ราชภัฏโคราช บริการวิชาการสู่ชุมชน
มอบวุฒิบัตรแก่เกษตรต้นแบบที่ผ่านการอบรมฯ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จดั พิธมี อบวุฒบิ ตั รแก่เกษตรกรต้นแบบทีผ่ า่ นการอบรม โครงการอนุรกั ษ์
ฟืน้ ฟู ทรัพยากรดิน และน�ำ้ ในการท�ำการเกษตรพืน้ ทีส่ งู ภายใต้โครงการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนสมบูรณ์ อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา โดยได้รบั เกียรติจาก นายทินกร อาจหาญ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์
ดร.ณภัทร น้อยน�ำ้ ใส ผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าววัตถุประสงค์
การจัดโครงการ และมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรมฯ
จ�ำนวน 119 คน
การมอบวุฒบิ ตั รครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนสมบูรณ์ ต�ำบลสระตะเคียน และ
ต�ำบลบ้านราษฏร์ ในการลงพืน้ ทีบ่ ริการวิชาการให้ความรูแ้ ก่เกษตรต้นแบบ
ในพืน้ ที่ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูช้ มุ ชนเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของชุมชนท้องถิน่ ในพืน้ ทีเ่ กษตรเชิงนิเวศพืน้ ทีร่ าบสูง รวมไปถึง
จัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนด้านเกษตรแบบมีส่วนร่วมของพื้นทีี่เป้าหมาย
ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถน�ำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพชีิวิตทางด้านอาชีพเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์
ถึงนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาทีเ่ กิด พ.ศ. 2542 (กรณีตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ปี 2563) และเป็นชายไทยทีม่ อี ายุครบ 21 ปี บริบรู ณ์ พร้อมได้รบั หมายเรียก
เข้ารับราชการทหาร
2. นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหาร
ข่าวฝาก
จากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่
นักศึกษาที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอผ่อนผัน หรือ สอบถาม
โอกาสแจ้งเกิด! โรงเรียนดนตรี บี-สตาร์
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
ตามหาผู้ร่วมแสดงมิวสิควิดีโอเปิดตัวเพลงใหม่
ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 สามารถผ่อนผันฯ ได้ตงั้ แต่
โรงเรียนสอนดนตรี บี-สตาร์ และศิลปินไอดอลกรุ๊ป วง 1st Kidz
บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
(First Kidz) ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัด จะถ่ายท�ำมิวสิควิดีโอเปิดตัวเพลงใหม่
สร้างบุญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต ชือ่ เพลง “Wake Up” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-18.00 น.
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิต ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทีร่ กั ในดนตรี
ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” โดยผู้สนใจ และเสียงเพลง ไม่จ�ำกัดเพศ อายุ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน สมัครเข้าร่วมแสดง
สามารถร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ได้ ทุ ก วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ เวลา 08.30-16.30 น. ในมิวสิควิดีโอตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษา
(ปิดลงทะเบียน เวลา 16.00 น.) ณ ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย รายละเอียดการรับสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟจเพจ : 1st KIDZ หรือที่เฟซบุ๊ก :
ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ B-STARS MUSIC สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
0-4434-2408
09-9363-9264

