แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ข่าวเด่นรายสัปดาห์
อธิการบดี ราชภัฏโคราช
น�ำทัพครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ปีที่ 28 ฉบับที่ 102 ประจ�ำวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
20 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรม
ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : KORAT OBEC SPARK รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ
พั ฒ นารู ป แบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด าใจ โล่ ห ์ ว นิ ช ชั ย รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยแผนและงบประมาณ
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สิ ริ น าถ จงกลกลาง ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และคณะวิ ท ยากร
บรรยายให้ความรู้แก่ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ จาก 8 เขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 240 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 5
การอบรมครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลฯ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
จัดขึน้ เพือ่ พัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามทีไ่ ด้มบี นั ทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดีองค์ราชัน เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้มีการน�ำระบบบริหารการสอนและการเรียนรู้ หรือ KLASS
System (Knowledge, Learning, Active, Standard, Success) ทีม่ มี าตรฐานระดับสากลมาใช้
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างครบวงจร เป็นการช่วยเพิม่ ศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการ ซึง่ จะเกิดผลดีตอ่ ผูเ้ รียนและพัฒนาการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป

ส�ำนักวิทยบริการฯ ชวนนักอ่านชาวราชภัฏโคราช
เลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด

ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ ในงานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชาเลนเจอร์ 2
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : เล่มไหนอยากอ่าน
เราจัดให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารส�ำนัก
วิทยบริการฯ ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2321, 2332 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
20 กันยายน 2562 (รับจ�ำนวนจ�ำกัด)

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 9/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
21 ก.ย. 62
นักศึกษาภาค กศ.ปช. เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562
อบรม “ครูไทยก้ าวไกลสูย่ คุ ดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้
ณ ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชัน้ 5
เดินทางไปมอบสิ่งของที่ได้ รับจากการบริ จาค
โครงการพี่น้องสองราช..รวมใจ ช่วยผู้ประสบ
อุ ท กภั ย ฯ ณ ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25 ก.ย. 62
อบรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
25-30 ก.ย. 62 ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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

เปิดม่านละครเวทีภาษาอังกฤษ
สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
“Cinderella the Musical”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นร่ ว มชมละครเวที ภ าษาอั ง กฤษ
พร้อมบรรยายไทย เรือ่ ง “Cinderella the Musical”
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เปิดให้ชม
วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ผู้สนใจสามารถส�ำรองจองที่นั่ง ในราคา
บัตรละ 79 บาท และ 99 บาท โดยสามารถจองบัตร
หรือ ศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ : BAEnglishatNRRU สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ นายวทัญญู สุขกระโทก หมายเลข
โทรศัพท์ 06-1930-1818 และนางสาวดารารัตน์
เชาว์บัวหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 08-2318-4281

NRRU PR ยกทีมติวนักศึกษาครู ปี 2
เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ขอเชิญทุกท่าน
เตรียมพร้อมระเบิดความมัน กับทัพนักแสดงช่อง 3 งานคอนเสิรต์ TV 3 สัญจร
ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ” ในวันศุกร์ที่
27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานพบกับกิจกรรมเปิดบ้าน NRRU OPEN
HOUSE นิ ท รรศการแนะน� ำ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน พร้ อ มเปิ ด
ให้ แ สดงความจ� ำ นงเข้ า ศึ กษาต่ อระดั บปริ ญ ญาตรี ปีการศึกษา 2563
ชมการแสดงสุดพิเศษจาก วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง แชมป์ประเทศไทย
2 ปีซอ้ น การแสดง NRRU BIG BAND อิม่ อร่อยกับคาราวาน Food truck
ชั้นน�ำในโคราช
นอกจากนี้พบกับการแสดงคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร น�ำโดย มาริโอ้
เมาเร่อ, ฟ้า ยงวรี, ฟิลลิป ณัทธนพล นักแสดงจากภาพยนตร์ ขุนแผน ฟ้าฟืน้
ตุ้ย เกียรติกมล นักแสดงจากละครลิขิตแห่งจันทร์ ก็อต อิทธิพัทธ์ และ
ยอร์ช ยงศิลป์ นักแสดงจากละครลิขติ รักข้ามดวงดาว ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรลดัล
นักแสดงจากช่อง 3 มาพร้อมกับ บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล ผู้ประกาศข่าวช่อง 3
ชมสาวงามจากเวที Miss Thailand World 2019 ศิลปินนักร้องจากวง
SB FIVE และนักร้องชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ (ฟรีตลอดงาน)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะทางภาษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ หอประชุม
อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ดร.วินัย ทองภูบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยาย
ให้ความรูเ้ รือ่ ง เด็กยุคใหม่สอื่ สารอย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ทักษะในการฟัง
พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย วิจารณญาณการใช้
คอมพิวเตอร์กบั พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษา แสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่โซเชียลมีเดีย โดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี น�ำโดย นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
การจัดโครงการอบรมครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากทักษะการสือ่ สาร เป็นทักษะ
ขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญทักษะหนึ่งในการพัฒนาสมรรถะวิชาชีพครู โดยการใช้
ภาษาเพื่อสื่อความหมายที่ถูกต้อง จะช่วยให้นักศึกษาสื่อสารถึงผู้รับสาร
ได้ถกู ต้องชัดเจน ประกอบกับปัจจุบนั สือ่ โซเชียลมีอทิ ธิพลกับชีวติ ประจ�ำวัน
ราชภัฏโคราช ชวนชมละครเวทีวรรณคดีไทย
อย่ า งมาก ท� ำ ให้ การสื่อสารรวดเร็ว และเกิดการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง
ด้วยเหตุนี้ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะ
“พิลาลสพิมพิลา”
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นการ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมย้อนอดีตชมละครเวทีวรรณคดีการละคร
อย่างเหมาะสม
เรื่อง พิลาลสพิมพิลา ละครเวทีที่สร้างจากเค้าโครงเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน
บริการยืมชุดครุยวิทยฐานะชุดปกติขาวและชุดขอเฝ้า จัดแสดงในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เปิดให้เข้าชม 2 รอบ คือ รอบเช้า
งานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวลา 09.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ผู้สนใจสามารถส�ำรองจองที่นั่ง ในราคาบัตรละ 49 บาท เท่านั้น
นครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการจัดบริการชุดครุยวิทยฐานะ
โดยสามารถจองบั
ต ร หรื อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดการจั ด งานได้ ที่ เ ฟซบุ ๊ ก
(ครุยมหาวิทยาลัย) ชุดปกติขาว/ชุดขอเฝ้า ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และ
แขกผู้มีเกียรติ ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในพิธีรับพระราชทาน แฟนเพจ : พิลาลสพิมพิลา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ผูป้ ระสานงาน
ปริ ญ ญาบั ต ร ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2562 ในวั น จั น ทร์ ที่ 14 ตุ ล าคม 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 09-2286-3931 และ 09-1705-3208
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณาจารย์และบุคลากรทีจ่ ะเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวันดังกล่าว
และมีความประสงค์ขอยืมชุดขาว/ชุดขอเฝ้า สามารถแจ้งความประสงค์
พร้อมวัดตัว ได้ตงั้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานทรัพย์สินและรายได้ อาคาร
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1 รับชุดวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วทิ ยาศาสตร์ 24.125 ซึง่ คณาจารย์
และบุคลากรท่านใด ที่มีชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้าแล้ว ขอความร่วมมือ
ให้จัดเตรียมชุดไปเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 1603

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5
ชวนปันน�้ำใจให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมแบ่งปันความสุขให้น้องบริจาคของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียน และสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ ที่ จ� ำ เป็ น (สภาพดี ) เพื่ อ น� ำ ไปมอบให้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก โรคเลื อ ด
ในโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
0-4493-8938 ต่อ 1303 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

