แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 20 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
Scan QR Code
ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 62
รวดเร็ว ฉับไว
20 ก.พ. 62
เวลา 10.00 น. ประธานพิจารณางบประมาณการจัดแข่งขันฟุตบอล
ปฏิทินกิจกรรม
				
ประเพณีชงิ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
				
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
16-20 ก.พ. 62 โครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ
กิจกรรมประเพณี “ กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด
				
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
เทศน์มหาชาติ บายศรีสู่ขวัญข้าว”
21 ก.พ. 62
เวลา 11.00 น. ประชุมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง
				
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
จ.นครราชสีมา
22 ก.พ. 62
เวลา 13.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
18 ก.พ. 62
ประชุมสมาคมชุมชนนครนครราชสีมา
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
				
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ราชภัฏโคราช ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
พัฒนามหาวิทยาลัยไม่หยุดนิ่ง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3 โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิช์ าธาร รักษาราชการแทน
อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เพือ่ ปรึกษาหารือการบริหารงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่อง และให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รายงานการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรมน�ำชีวิต...พอเพียง

ส� ำ นัก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า  ขอเชิ ญ ทุก ท่ า น
เข้ าร่ วมโครงการค่ายคุณธรรมการเรี ยนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมค่ายเรี ยนรู้ คณ
ุ ธรรม
น�ำชีวติ พอเพียง ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป ณ บ้ านสุขสมบูรณ์
ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน� ้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้สนใจสามารถสมัคร หรื อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ คุณสมฤทัย ปิ ยะรัตน์
เจ้ าหน้ าที่ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 1010, 1013 หรื อ 0-8457-5259 รับสมัครเพียง 20 ท่าน เท่านัน้ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562

19 ก.พ. 62

กิจกรรมเนือ่ งในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
“วันมาฆบูชา” ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
หยุดราชการวันมาฆบูชา
22 ก.พ. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
24 ก.พ. 62
สัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสุวัจน์
ลิปตพัลลภ 3
27 ก.พ. 62
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
27-28 ก.พ. 62 โครงการค่ า ยคุ ณ ธรรมการเรี ย นรู ้ ต ามรอย
พระยุคลบาท กิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรม
น� ำ ชี วิ ต พอเพี ย ง ณ บ้ า นสุ ข สมบู ร ณ์
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สถาบันภาษา ชวนน้องนักศึกษา
มาคิดพิชิตข้อสอบอังกฤษ
Mid-Term

สถาบั น ภาษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทุกชัน้ ปี สมัครเข้าร่วมอบรม KID “คิดพิชติ ข้อสอบ
อังกฤษ Mid-Term” ค่าสมัครเพียง 20 บาทเท่านัน้
จั ด อบรมในวั น ศุ ก ร์ ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่าย
เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร 27
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ฟซบุ ๊ ก แฟนเพจ :
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา
อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่ อ 2702 หรื อ 0-4424-7072 เปิ ด รั บ สมั ค ร
ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
(มาพิชติ ข้อสอบอังกฤษเลือกติวกับสถาบันภาษา)

ราชภัฏโคราช ผลิตยุวทูตรุ่นใหม่
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต้อนรับผู้มาเยือน

นวัตกรรมเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาไทย อบรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ จัดพิธี
มอบใบประกาศนี ย บัต รแก่ นั ก ศึ ก ษาผู้ ผ่ า นการคัด เลื อ กในโครงการ
ยุว ฑูต มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า  ครั ง้ ที่ 10 “NRRU Young
Ambassadors 2019” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้ องศุภลักษณ์
โดยมี ดร.อานรรต ใจส�ำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็ นประธาน
มอบใบประกาศนียบัตรพร้ อมกล่าวให้ โอวาทแสดงความยินดีแก่นกั ศึกษา
ที่ผา่ นการคัดเลือก จ�ำนวน 35 คน ซึง่ มี ผู้บริ หารแต่ละคณะ และบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดี
โครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ครัง้ ที่ 10
จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2561 จากการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา
ทีม่ คี วามสามารถด้ านภาษาอังกฤษ เข้ าร่วมฝึ กอบรมพัฒนาทักษะทางภาษา
และความเป็ นผู้น�ำกับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพความช�ำนาญ
ด้ านภาษาต่างประเทศให้ แก่นกั ศึกษาได้ เทียบเท่าสากล ในการปฏิบตั หิ น้ าที่
เป็ น ตัว แทนของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ ก ารต้ อ นรั บ ผู้ม าเยื อ นทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงนักศึกษายังสามารถน�ำความรู้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ในด้ านการแข่งขัน การถ่ายทอดความรู้สสู่ าธารณชน และเตรียมความพร้ อม
เป็ นอาสาสมัครผู้แปลภาษา ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายได้ อย่าง
สมบูรณ์

เมือ่ วันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ร่ วมกับ
โรงเรียนจตุราษฎร์พทิ ยาคม ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอล�ำปลายมาส จังหวัดบุรีรมั ย์
ได้ จดั โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภมู ปิ ัญญาไทย อบรมศิลปะเครื่องปัน้ ดินเผา 
ณ โรงเรียนจตุราษฎร์พทิ ยาคม โดยมี นายถนอม เยีย่ มรัมย์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียน
พร้ อมด้ วยคณะครู นักเรี ยนให้ การต้ อนรับและเข้ าร่วมอบรม
กิ จกรรมการอบรมได้ จัดให้ มีการบรรยายให้ ความรู้ แก่นักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-6 เรื่ องการท�ำเครื่ องปั น้ ดินเผา การแบ่งกลุ่ม
ฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารปัน้ การศึกษาและฝึกทักษะขันตอนการปฏิ
้
บตั เิ ผาชิ ้นงาน
ซึ่ ง การจัด โครงการครั ง้ นี ้ เพื่ อ ปลูก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ แ ก่ เ ยาวชนรุ่ น ใหม่
ได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของศิลปะเครื่ องปั น้ ดินเผาตามภูมิปัญญาไทย
พร้ อมทังเพื
้ อ่ สืบทอดภูมปิ ัญญาท้องถิน่ จากรุ่นสูร่ ุ่นมิให้สญ
ู หายไปตามยุคสมัย
อันเป็นการส่งเสริ มให้ เยาวชนรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ได้ สร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะเกิ ดเป็ นรายได้ เสริ มระหว่างเรี ยนและพัฒนาฝี มือของตน
ให้ เกิดเป็ นอาชีพหลักในอนาคต

ราชภัฏโคราช ขอเชิญอบรมขอก�ำหนดต�ำแหน่ง
ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ปี 60

กองเลขานุก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ ปี 2560 (เกณฑ์ใหม่) วิทยากรโดย คุณสุทิศา จัน่ มุกดา 
พร้ อมคณะ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
การขอก� ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ผู้สนใจสามารถแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมโครงการหรื อ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ นางเปรมยุดา วรฉัตร หรื อ นางสาวเสาวลักษณ์  
ทองกลาง เจ้ า หน้ า ที่ ก องเลขานุก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาต� ำ แหน่ ง
ทางวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9470, 9522 หรื อ
09-3495-4196 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดน�้ำ-ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้
ช่วยมหาวิทยาลัยประหยัด ช่วยชาติลดการใช้พลังงาน

ขอเชิญพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยหลักสูตร
ที่เปิดอบรม มีดังนี้
- อบรมภาษากั ม พู ช าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาคารพนมพิมาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองต�่ำ และอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
- อบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น� ำ เที่ ย วแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนทุ่งลุงพี อ�ำเภอขามทะเลสอ
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผูส้ นใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพทับแก้ว
ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 09-5618-3308 (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

