แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 5 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
Scan QR Code
ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี ระหว่างวันที่ 16-19 ม.ค. 62
รวดเร็ว ฉับไว
16 ม.ค. 62
เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
				
นานาชาติ 2562 “Korat International Arts and Culture
ปฏิทินกิจกรรม
				
Festival 2019 เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ พระผู้ทรงเป็น
15 ม.ค. 62
แนะแนวการศึกษาต่อให้กบั นักเรียน ระดับชัน้
				
มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน”
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
				
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
		
เวลา 09.30 น. ประธานเปิ ด เวที น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาและรั บ ฟั ง 16 ม.ค. 62 เวทีนำ� เสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
				
ข้ อ เสนอแนะจากประชาคม ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย
จากประชาคม โครงการการศึกษาผลกระทบ
				
การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการด�ำเนินโครงการ
ทางสั ง คมจากการด� ำ เนิ น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย
				
รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
				
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โครงการอบรมเรือ่ ง แรงบันดาลใจสูค่ วามเป็นครู
18 ม.ค. 62
เวลา 13.30 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3
				
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
พิธแี ถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
19 ม.ค. 62			
กล่าวรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัย งานฟอสซิล
นานาชาติ 2562 “เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ
				
เฟสติวลั ครัง้ ที่ 5 “ท่องเทีย่ วจีโอพาร์คประเทศไทยแห่งที่ 2
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน”
				
@โคราช” ณ ด้ า นหน้ า คอนเวนชั่ น ฮอลล์ ชั้ น 3
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
				
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
18 ม.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช โชว์ความสามารถสุดเจ๋ง
ออกรายการโทรทัศน์ คว้าสุดยอดแฟนพันธุแ์ ท้ “สัตว์ในเทพนิยาย”

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
18-21 ม.ค. 62 งานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 5 “ท่องเทีย่ วจีโอพาร์ค
ประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช” ณ ด้านหน้า
คอนเวนชั่ น ฮอลล์ ชั้ น 3 ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เดอะมอลล์ นครราชสีมา

เปิดเวทีน�ำเสนอผลการศึกษาและ
รับฟังข้อเสนอแนะโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย

นายอชิ ต พล พงษ์ สุภ า นัก ศึก ษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้ น ปี ที่ 2 คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบค�ำถาม ในรายการแฟนพันธุ์แท้
2018 ตอน สัตว์ในเทพนิยาย ด�ำเนินรายการโดยพิธีกรชื่อดัง กันต์ กันตถาวร ออกอากาศ
ทางช่อง 23 สถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด มหาชน ซึง่ ผลการแข่งขันปรากฏว่า
นายอชิตพล พงษ์สภุ า สามารถคว้ารางวัลสุดยอดแฟนพันธุแ์ ท้ สัตว์ในเทพนิยาย ได้รบั โล่รางวัล
แฟนพันธุ์แท้ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจรับชมการแข่งขันในรอบนี้
สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทเี่ ว็บไซต์ www.youtube.com ค้นหาค�ำว่า แฟนพันธุแ์ ท้ 2018
สัตว์ในเทพนิยาย ช่อง WorkpointOfficial
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายอชิตพล
พงษ์ สุ ภ า ที่ ไ ด้ แ สดงความสามารถด้ า นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทพนิ ย ายทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ศึกษาค้นคว้าเกิดความช�ำนาญ จนสามารถคว้ารางวัลสุดยอดแฟนพันธุแ์ ท้ได้สำ� เร็จ
สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ตน ครอบครัว อีกทัง้ ยังสร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยให้เป็นทีร่ จู้ กั
สู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นพลังส�ำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในทุกด้านให้กล้าคิด กล้าแสดงออก เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า และสถาบั น เครื อ ข่ า ย
ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดเวทีน�ำเสนอผลการศึกษา
และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคม ภายใต้โครงการ
วิจยั การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการด�ำเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก
ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง
และจราจร (สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ประชาคม
ผู ้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิม่ เติมได้ที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทวี วัชรเกียรติศกั ดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน และ
คุณพัชรินทร์ พลเยีย่ ม เจ้าหน้าทีก่ องนโยบายและแผน
อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 1517

ราชภัฏโคราช แถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะฯ ปี 62
เตรียมเปิดม่านการแสดงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราช
ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2562 “Korat International Arts and
Culture Festival 2019 เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ
แห่ ง แผ่ น ดิ น ” ในวั น พุ ธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ภายในงานได้ จั ด ให้ มี ก ารให้ ถ ้ อ ยแถลงโดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร
จากเทศบาลนครนครราชสี ม า วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครราชสี ม า และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชมการแสดงสุดตระการตา โดย วงโปงลาง
สายแนนล�ำตะคอง แชมป์ประเทศไทย การประกวดดนตรีพนื้ บ้าน วงโปงลาง
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
ประจ�ำปี 2561 ปิดท้ายด้วยพิธีลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรม
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 62

ราชภัฏโคราช อนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น
จัดประกวดละครและโฟล์คซองภาษาโคราช

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์และเชิดชูภาษาโคราช ประกวดละครภาษาโคราช
และโฟล์คซองภาษาโคราช ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท จัดประกวด
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 1011 หรือที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทกั ษ์ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักศิลปะฯ หมายเลขโทรศัพท์
08-6725-9414 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

RDI NRRU ชวนนักวิจัย ร่วมอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์ฯ รุ่นที่ 2

สถาบัน วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจยั และผู้สนใจ เข้ าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ด้ านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภากรณ์ สุดหนองบัว กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เครื อข่ายภูมิภาค
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้ องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (36.02.06)
ผู้ส นใจสามารถสมัค รหรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
สถาบันวิจยั และพัฒนา อาคาร 9 ชัน้ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 9460 ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป

งานฝึ กอบรมและบริ การวิชาการ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสี ม า ขอเชิ ญ คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
สมัครเข้ าร่ วมโครงการบริ การวิชาการส�ำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประจ� ำ ปี 2562 เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศบุ ค ลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2562
คณาจารย์และบุคลากร อบรมในเวลา 13.00-16.30 น. และนักศึกษา
อบรมในเวลา 16.30-19.30 น. ณ ศูน ย์ เ รี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
NRRU STARTUP UBI NRRU บ่มเพาะผูป้ ระกอบการใหม่
(IT Learning Center) อาคาร 27 ชัน้ 1
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ ร่ วมกับ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรทีเ่ ปิ ดอบรมได้ ทเี่ ว็บไซต์
www.ittrain.nrru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ งานฝึ กอบรม ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ สมัครเข้ าร่วม
และบริ การวิชาการ อาคาร 27 ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเพิม่ ทักษะในการเป็ นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ภายใต้ โ ครงการบ่ม เพาะให้ บัณ ฑิ ต มี ทัก ษะเป็ น ผู้ป ระกอบการรุ่ น ใหม่
ต่อ 2732 (ลงทะเบียนเข้ าร่วมอบรม ฟรี ...)
(NRRU STARTUP) จัดอบรมทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
ตักบาตรวันพุธ
จ� ำ นวน 5 รุ่ น ระหว่ า งวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ - 17 มี น าคม 2562
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้ องปฏิบัติการ 27.05.08-09 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน หรื อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.ittrain.nrru.ac.th
เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ ภาคการศึกษาที่ 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ส�ำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 2724 หรือ 08-0467-2677 (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
ปีการศึกษา 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 31 มกราคม 2562)

