แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 106 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
Scan QR Code
คึกคักเกินคาด! ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน NRRU OPEN HOUSE
อ่
า
นข่
า
วประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
และจัดคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน NRRU OPEN HOUSE และคอนเสิร์ต
TV 3 สัญจร ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ” ณ หอประชุมใหม่
โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นผู้แทน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มอบโล่ที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัย ต่อด้วยประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธทิ วีคณ
ู พัฒนา เพือ่ มอบให้กบั นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 100,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
เพื่อมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น�ำไปเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนื่ ๆ ตามความเหมาะสม จ�ำนวน
18 แห่ง ดังนี้ 1. คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด
(มหาชน) 2. สมาคมศิษย์เก่า ม. ราชภัฏนครราชสีมา 3. เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานกรรมการ
บริษัท หมอยาพลาซ่า จ�ำกัด และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4. บริษัท
คลังคาซ่า จ�ำกัด 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 6. บริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จ�ำกัด
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 8. มูลนิธพิ อ่ มา แม่นอ้ ย รุง่ เป้า (คุณพงษ์พชิ รุง่ เป้า
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 9. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
10. คุณปราชญ์ ปรารถนาดี บริษทั เจ.ดี พูลส์ สาขานครราชสีมา 11. คุณทอง วิรยิ ะจารุ ประธาน
ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 12. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา 13. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 14. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย15. ชมรมผู้นิยม
พระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมา 16. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นครราชสีมา 17. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ 18. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คิงส์ยนต์
ส�ำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเปิดบ้าน NRRU OPEN HOUSE การแสดง
นิทรรศการแนะน�ำหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้ง 6 คณะ พร้อมเปิดให้แสดงความจ�ำนง
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ชมการแสดงสุดพิเศษจาก วงโปงลางสายแนน
ล�ำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน การแสดง NRRU BIG BAND การแสดงจาก 1st kidz
โปรเจ็คไอดอลแห่งเมืองโคราช และอิม่ อร่อยกับคาราวาน Food truck ชัน้ น�ำในโคราช ปิดท้ายด้วย
ความสนุกสนานกับการแสดงคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร น�ำโดย มาริโอ้ เมาเร่อ, ฟ้า ยงวรี, ฟิลลิป
ณัทธนพล นักแสดงจากภาพยนตร์ ขุนแผน ฟ้าฟื้น ยกขบวนนักแสดงช่อง 3 ผู้ประกาศข่าว
ช่อง 3 ชมสาวงามจากเวที Miss Thailand World 2019 ศิลปินนักร้องจากวง SB FIVE และ
นักร้องชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก้าวเข้าสู่ปีที่ 96
พร้อมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2563 ให้เป็นที่รู้จัก
สู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น

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
1-8 ต.ค. 62
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 ต.ค. 62
NRRU Freshy BOYS&GIRLS 2019
การประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมใหม่
4-6 ต.ค. 62
ละครเวที ภ าษาอัง กฤษ 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 36 ชัน้ 1
8 ต.ค. 62
โครงการวรรณคดีการละคร เรื่อง พิลาลสพิมพิลา
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

NRRU FRESHY BOY & GIRLS 2019
ร่วมเฟ้นหาหนุ่มสาวหน้าใหม่
ดาว-เดือนมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การ
บริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นร่ ว มชมและเชี ย ร์
ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี
การศึกษา 2562 NRRU FRESHY BOY & GIRLS
2019 “Korat Society” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
เวลา 11.00-19.30 น. ณ หอประชุมใหม่
ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงเปิดตัว
ดาว-เดื อ นมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด โชว์ ตั ว คอนเซ็ ป ต์
“Korat Society” การแสดงความสามารถพิเศษ
และชมคอนเสิร์ตจากวง Klear ซึง่ ผู้สนใจสามารถ
ส่ง ก� ำลัง ใจให้ กับผู้เข้ าประกวดดาว-เดื อ น หรือ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ :
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ NRRU 2019
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร
ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 3420

ภารกิจอธิการบดีสัปดาห์นี้

งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 1-4 ต.ค. 62

1 ต.ค. 62			
				
				
2 ต.ค. 62
เวลา 10.00 น.
				
4 ต.ค. 62
เวลา 14.00 น.
				
				
				

ราชภัฏโคราช เปิดโลกกิจกรรม ปี 62
ชวนน้องเข้าชมรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคม

เข้ า พบรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ณ กรุงเทพฯ
ประชุมระบบเครือข่าย ICT
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
ประธานเปิ ด การแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษ เรื่ อ ง “Cinderella
the Musical”
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้
จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ราชภัฏโคราช ชวนชมละครเวทีวรรณคดีไทย
“พิลาลสพิมพิลา”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมย้อนอดีตชมละครเวทีวรรณคดีการละคร
เรื่อง พิลาลสพิมพิลา ละครเวทีที่สร้างจากเค้าโครงเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน
จัดแสดงในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เปิดให้เข้าชม 2 รอบ คือ รอบเช้า
เวลา 09.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ผู้สนใจสามารถส�ำรองจองที่นั่ง ในราคาบัตรละ 49 บาท เท่านั้น
โดยสามารถจองบั ต ร หรื อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดการจั ด งานได้ ที่ เ ฟซบุ ๊ ก
แฟนเพจ : พิลาลสพิมพิลา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ผูป้ ระสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 09-2286-3931 และ 09-1705-3208

นาฏศิลป์ไทย สืบสานวรรณคดีพื้นบ้าน
โชว์นาฏยการละคร เรื่อง ขุนช้างขุนแผน

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวรรณคดีพื้นบ้าน ชมการแสดง
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ในโครงการนาฏยการละคร
ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ ในวันพฤหัสบดีที่
17 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนโคราช ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมชมการแสดงละครได้ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชุมพล
ชะนะมา อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6389-2202 (ชมฟรี)

AVM NRRU ใจดี เปิดอบรมฟรี !
สร้างคลิปอย่างง่ายด้วย Smartphone

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
สมัครเข้าร่วมการอบรมสร้างคลิปอย่างง่ายด้วย Smartphone (เพียงคุณมี
Smartphone ก็ ส มั ค รได้ ) จั ด อบรมในวั น อั ง คารที่ 22 ตุ ล าคม 2562
เวลา 09.00-15.00 น. ณ ส�ำนักวิทยบริการฯ
ผู ้ ส นใจสามารถสมั ค รผ่ า นแบบฟอร์ ม ออนไลน์ หรื อ ศึ ก ษา
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ : ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส�ำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 2360 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจ�ำปี
การศึกษา 2562 “Open world activities” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน จากนัน้ เป็น
การน�ำเสนอผลงานชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา จ�ำนวน 40 ชมรม อาทิ
ชมรมวงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง ชมรมเยาวชนคนพัฒนา ชมรมวิถีชน
คนอีสาน ชมรมสานฝันเพื่อวันฟ้าใส ชมรมค่ายดาราศาสตร์ ชมรม NRRU
เชียร์ลีดเดอร์ ชมรมพิราบขาว ชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น ชมรมสิ่งแวดล้อม
ราชภัฏ ฯลฯ และชมมินิคอนเสิร์ตจาก วง Monik&Wanyai เเละ Alyn
งานเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นประจ�ำทุกปีการศึกษา
เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกชัน้ ปี ได้ทำ� ความรูจ้ กั กันระหว่างรุน่ พีแ่ ละเพือ่ น
รุน่ เดียวกัน พร้อมทัง้ ได้เชิญชวนให้นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ได้สมัครเข้าร่วมชมรม
ที่ตนเองสนใจ เพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ารท�ำงานเป็นทีม
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงมีจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิน่ และได้พฒ
ั นาทักษะการใช้ชวี ติ ในทุกด้าน โดยมหาวิทยาลัยมุง่ เน้น
ให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้
ในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถน�ำ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

ข่าวฝาก
ธนาคารโลก ขอเชิญชวนเยาวชน
ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมการประกวด

ธนาคารโลก (WORLD GROUP) ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน
ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายใต้หัวข้อ
“Thailand Young Artist: Our Country, Our Future” ชิงเงินรางวัลกว่า
75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร โดยเปิดรับผลงาน
จ�ำนวน 3 รุน่ คือ ระดับเยาวชนอายุตำ�่ กว่า 12 ปี ระดับเยาวชนอายุ 13-17 ปี
และระดับเยาวชนอายุ 18-24 ปี
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.worldbank.org/thailand หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ :
WorldBankThailand และ Line: @artcontest สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-8300 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 21 ตุลาคม 2562

