แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 104 ประจ�ำวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
Scan QR Code
ราชภัฏคนเก่ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
นักศึกษาศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ฝีมือสุดเจ๋ง
รวดเร็ว ฉับไว

คว้ารางวัลการออกแบบแผนทีท่ อ่ งเทีย่ วไทย จากใจคนสร้างสรรค์

ปฏิทินกิจกรรม
25 ก.ย. 62

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สง่ ผลงานของ
นางสาวจันทร์นภิ า ทะวรรณกุล นักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 ชือ่ ผลงานแผนทีท่ อ่ งเทีย่ วจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จากใจคนสร้างสรรค์ Paradise @Thailand
ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2562 ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รบั เงินรางวัลจ�ำนวน 10,000 บาท โดยมี นายวสันต์
ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน
รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ชัน้ 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
การประกวดออกแบบแผนทีท่ อ่ งเทีย่ วไทย จัดขึน้ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนา
สือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วม
ในการใช้พลังสร้างสรรค์ผลิตสื่อประเภทแผนที่ท่องเที่ยว อันจะท�ำให้เกิดการส�ำรวจข้อมูล
ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน/เมื อ ง มี ก ารจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งสร้ า งสรรค์
ในรูปแบบแผนที่ โดยไม่จ�ำกัดแนวคิด เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการท่องเที่ยว กระตุ้น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเกิดการสร้างเป็นเว็บไซต์เก็บข้อมูลแผนที่
การท่องเที่ยว โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแผนที่ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

น.ส.จุฑาทิพย์ ศรีธ�ำรงวัชร์ เยาวชนต้นแบบ
ผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นางสาวจุ ฑ าทิ พ ย์
ศรีธ�ำรงวัชร์ (น้องเพลง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก�ำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต�ำแหน่ง Miss Deaf Thailand 2018 (ผู้พิการ
ทางการได้ยิน) และรองชนะเลิศอันดับที่ 1
Miss Deaf World 2018 ในโอกาสทีไ่ ด้รบั รางวัล
“เยาวชนต้นแบบ” สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ THAILAND MASTER YOUTH 2019 จัดโดย
ชมรมสร้างสรรค์ พัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชู หน่วยงาน องค์กร
บุคคล และเยาวชนคนเก่งคนดี ที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ได้เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้ร่วมกันท�ำความดี
และสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

อบรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ประชุมโครงการ Chevron Enjon Science
“สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ครัง้ ที่ 4
ณ ห้ องประชุมรัตนเพียร
25-30 ก.ย. 62 ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30 ก.ย. 62
พิธีมอบวุฒิบตั รแก่เกษตรต้ นแบบ โครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรั พยากรดิน และน� ำ้ ในการ
ท�ำการเกษตรพื ้นที่สงู ณ ห้ องประชุมองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลโนนสมบู ร ณ์ อ.เสิ ง สาง
จ.นครราชสีมา
27 ก.ย. 62
งานเปิดบ้าน OPEN HOUSE และคอนเสิร์ต
TV 3 สั ญ จร ภายใต้ โ ครงการ “ราชภั ฏ
นครราชสีมา อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ”
ณ หอประชุมใหม่
2 ต.ค. 62
ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
4-6 ต.ค. 62
ละครเวที ภ าษาอังกฤษ เรื่ อ ง “Cinderella
the Musical”
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
5 ต.ค. 62
งานทอดผ้ าป่ าเพื่อการศึกษา ชมรมพิราบขาว
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
7 ต.ค. 62
โครงการนาฏยวิจิตรศิลป์ ประจ�ำปี การศึกษา
2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ ภิรมย์ อาคาร 26 ชัน้ 1

รับชุดครุยวิทยฐานะ
ชุดปกติขาวและชุดขอเฝ้า

งานทรัพย์สนิ และรายได้ กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดบริการ
ชุดครุยวิทยฐานะ (ครุยมหาวิทยาลัย) ชุดปกติขาว/
ชุดขอเฝ้าให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และผูม้ เี กียรติ
ผูท้ จี่ ะเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าที่ ในพิธรี บั พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้ลงชื่อ
แจ้งความประสงค์วดั ตัวและขอยืมชุดขาว/ชุดขอเฝ้า
ให้ตดิ ต่อรับชุด ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วทิ ยาศาสตร์
(24.125) สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
งานทรัพย์สนิ และรายได้ อาคารศูนย์ฝกึ ประสบการณ์
วิชาชีพทับแก้ว ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 1603

ที่พึ่งของท้องถิ่น
สายธารน�้ำใจจากชาวราชภัฏโคราช
ส่งถึงผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2562 ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์
อินทร์สวรรค์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา น�ำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากจังหวัด
นครราชสีมา มอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์
สนธยา เกาะสมบั ติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ
พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบสิ่งของและ
ให้การต้อนรับ
การรับบริจาคครั้งนี้ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเงินบริจาค จ�ำนวน 71,990 บาท พร้อมน�้ำดื่ม
จ�ำนวนกว่า 1,000 แพ๊ก และเครื่องอุปโภค บริโภค จัดเป็นถุงยังชีพอีกกว่า
400 ชุด รวมไปถึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี น�ำถุงยังชีพ
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดบูรพา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ�ำนวน 200 ครอบครัว และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอขอบคุณสายธารน�้ำใจจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ ในการน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัด
อุบลราชธานี

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มกี ารก�ำหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน-9 ตุลาคม 2562 จึงประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ให้เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ซึง่ กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้สง่ ก�ำหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ไปยังหน่วยงานทีส่ งั กัดระดับส�ำนัก/สถาบัน
เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประกัน
คุณภาพการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ
1544, 9430

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
หนึ่งคนให้ เท่ากับ สามคนรับ
ส่งต่อความสุข รับบุญถ้วนหน้า

27 ก.ย. นี้ ราชภัฏโคราช พร้อมระเบิดความมัน
เปิดบ้านน�ำทัพนักแสดงช่อง 3 บุกหอประชุมใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมระเบิดความมันฟรี กับทัพนักแสดงช่อง 3 งานคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร
ในโครงการ “ราชภั ฏ นครราชสี ม า อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ”
ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยก�ำหนดการ มีดังนี้
เวลา 11.10 น. การแสดงดนตรี โดย NRRU BIG BAND ช่วงที่ 1
เวลา 12.00 น. กิ จ กรรมแนะน� ำ หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่
		
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
และคณะวิทยาการจัดการ
เวลา 13.00 น. การแสดงดนตรี โดย NRRU BIG BAND ช่วงที่ 2
เวลา 14.00 น. กิ จ กรรมแนะน� ำ หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่
		
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
		
อุตสาหกรรม และคณะสาธารณสุขศาสตร์
เวลา 15.00 น. การแสดงโปงลาง จาก วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง
		
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา 19.00 น. พิธเี ปิดโครงการ โดยได้รบั เกียรติจาก นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ
		
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี
		
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี
		
กล่าวรายงานการจัดโครงการ
		
- ผูแ้ ทนสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 มอบโล่ทรี่ ะลึก
		
ให้แก่อธิการบดี
		
- ประธานในพิธี มอบเกียรติบตั รให้แก่ผสู้ นับสนุนการจัดงาน
เวลา 19.35 น. ชมการแสดงคอนเสิรต์ TV 3 สัญจร น�ำโดย มาริโอ้ เมาเร่อ,
		
ฟ้า ยงวรี, ฟิลลิป ณัทธนพล นักแสดงจากภาพยนตร์
		
ขุนแผน ฟ้าฟืน้ ตุย้ เกียรติกมล นักแสดงจากละครลิขติ
		
แห่งจันทร์ ก็อต อิทธิพทั ธ์ และยอร์ช ยงศิลป์ นักแสดงจาก
		
ละครลิขติ รักข้ามดวงดาว ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรลดัล นักแสดง
		
จากช่อง 3 มาพร้อมกับ บิก๊ จ๊ะ สาธิต กรีกลุ ผูป้ ระกาศข่าว
		
ช่อง 3 ชมสาวงามจากเวที Miss Thailand World 2019
		
ศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ งจากวง SB FIVE และนั ก ร้ อ งชื่ อ ดั ง
		
ก้อง ห้วยไร่
เวลา 21.35 น. สัมภาษณ์นักแสดง/ฝากผลงาน และจบการแสดง

ราชภัฏโคราช สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
โชว์การแสดงนาฏยวิจิตรศิลป์ ปี 62
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จะจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการนาฏย
วิจิตรศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
เวลา 16.00-20.30 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1
ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย การแสดงชุด
ถวายบังคมก้มเกศา เทิดมหาวชิราลงกรณ์, ฮองขวัญ, บูน และนางด้ง
ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมชมการแสดงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
06-1357-1744 (ชมฟรี)

