แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 88 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
Scan QR Code
ภารกิจอธิการบดีสัปดาห์นี้
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี ระหว่างวันที่ 20-25 ส.ค. 62
รวดเร็ว ฉับไว
20 ส.ค. 62
เวลา 08.30 น. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษาแนวทาง
				
การจั ด รั บ และวิ ธี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ และประชุ ม
ปฏิทินกิจกรรม
				
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนการเขียนรายละเอียดรายวิชา 18-20 ส.ค. 62 งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
				
(มคอ.3) ณ โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ อ.ปากช่ อ ง
20-21
ส.ค.
62
งานการท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
				
จ.นครราชสีมา
เชิงสร้ างสรรค์ “Creative Tourism and Local
		
เวลา 13.00 น. เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองจะบก และ
Product Fest 2019” ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
				
กรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหาร
พลาซา นครราชสีมา ชัน้ 1
21
ส.ค.
62
โครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
				
ส่วนต�ำบลหนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
21 ส.ค. 62
เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรครุศึกษา
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
				
ณ ห้องประชุม 9.02.18
22 ส.ค. 62
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ด้ านทรั พย์ สิน
ทางปัญญา เรื่อง การใช้ งานลิขสิทธิ์ทเี่ ป็ นธรรม
		
เวลา 13.00 น. บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) น�ำเสนอผลการ
ณ ห้ อง 36.02.06
				
วิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
22-23 ส.ค. 62 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
แบบองค์รวม เพื่อสร้ างบัณฑิตแห่งอนาคต
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
23 ส.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23 ส.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2562
				
แบบองค์รวม เพื่อสร้ างบัณฑิตแห่งอนาคต
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
				
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
24 ส.ค. 62
การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
		
เวลา 13.30 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2562
25 ส.ค. 62
การแข่ ง ขั น กี ฬ าสานสั ม พั น ธ์ ฟิ สิ ก ส์ แ ละ
				
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ณ ยิมเนเซียม อาคาร 34
25 ส.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประธานพิธีเปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ กหุน่ ยนต์ รอบภูมภิ าค
ชัน้ 3
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสานสัมพันธ์พี่น้อง
				
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี 2562 		
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2562
				
ณ บริ เวณ MCC HALL และ VARIETY HALL ชัน้ 3
ณ โรงยิมสนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา
				
ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์นครราชสีมา
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2562

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 2-4 ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ให้ เข้ าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562
ณ หอประชุมใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 -16.30 น. อบรมจิตอาสา
“สถาบันพระมหากษัตริ ย์กบั ประเทศไทย” และวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30-12.00 น.
ประชุมนักศึกษาพบผู้บริ หาร “การค้ นหาตัวตนและการเสริ มสร้ างศักยภาพความเป็ นมนุษย์”
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30-12.00 น. อบรมจิตอาสา
“สถาบันพระมหากษัตริ ย์กบั ประเทศไทย” และวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น.
ประชุมนักศึกษาพบผู้บริ หาร “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับยุคใหม่ไร้ พรมแดน”
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ประชุมนักศึกษา
พบผู้บริ หาร “การเตรี ยมความพร้ อมสูต่ ลาดแรงงาน”
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ท่ี กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420

ราชภัฏโคราช พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบองค์รวม
สร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร เข้ าร่ วมโครงการอบรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อสร้ างบัณฑิต
แห่ ง อนาคต ในวัน ที่ 22-23 สิ ง หาคม 2562
เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สุวัจ น์
ลิปตพัลลภ 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 รุ่นคือ วันที่ 22
สิงหาคม 2562 อบรมบุคลากรสายวิชาการ และวันที่
23 สิงหาคม 2562 อบรมบุคลากรสายสนับสนุน
คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจสามารถ
แจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมโครงการ หรื อ สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ กองประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา อาคาร 9 ชัน้ 4 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 1544, 9430

ที่พึ่งของท้องถิ่น
ส�ำนักงานอธิการบดี ราชภัฏโคราช
บริจาคสิ่งของร่วมปันน�้ำใจ ห่วงใยน้อง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ไสว กันนุลา ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
และบุคลากรส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการราชภัฏโคราช ปันน�้ำใจ
ห่วงใยน้อง เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มอบสิง่ ของ
ทีร่ บั บริจาค ประเภทเครือ่ งเขียน อุปกรณ์กฬี า หนังสือการ์ตนู ขนม ทุนการศึกษา
และสิ่งของอื่น ๆ ณ โรงเรียนบ้านคนชุม ต�ำบลปรุใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี นายมานะ อุนารัตน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านคนชุม
กล่าวต้อนรับ
จากนั้นเป็นการมอบสิ่งของที่รับบริจาคให้แก่โรงเรียน พร้อมมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนันทนาการ
สร้างรอยยิม้ ความสุขให้กบั นักเรียนและผูเ้ ข้าร่วมงาน ซึง่ การจัดโครงการครัง้ นี้
ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการร่วมบริจาคอุปกรณ์กฬี า อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และสิง่ ของอืน่ ๆ
จัดขึ้นเพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นการ
แสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ทา่ น รวมถึงเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้บคุ ลากร
และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการท�ำความดี
ที่ไม่หวังผลตอบแทน ให้สมกับการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นโดยแท้จริง

NRRU ชวนออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในงาน Creative Tourism and Local Product Fest 2019

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดย อุทยานธรณีโคราช ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ CBT อีสานใต้
ขอเชิญสัมผัสการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ Creative
Tourism and Local Product Fest 2019 ภายใต้โครงการขับเคลือ่ นศักยภาพ
อุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และโครงการ
ขับเคลือ่ นหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่ า งวั น ที่ 20-21 สิ ง หาคม 2562ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
นครราชสีมา ชั้น 1
กิจกรรมพบกับนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” และกิจกรรมการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชน
ในโคราชจีโอพาร์ค และกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน
Mobile Application ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ :
Geo Tourism และ Creative Product : ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ชมการแสดงสุดพิเศษจากวงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง แชมป์ประเทศไทย
2 สมัย ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ซึง่ ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ทองดี หมายเลขโทรศัพท์ 08-8594-8798
หรือผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 09-4291-5307

UBI NRRU ขอเชิญประกวด IDEA WoW
“สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาทุกชัน้ ปี ร่วมส่งผลงาน
เข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup ประกวดสร้างคลิปวิดโี อ
ไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์ + นวัตกรรมที่ทันสมัย ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2562
ในหัวข้อการประกวด “สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา”
ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท โดยกติกาการประกวดมีดังนี้
1. กด Like & Share โจทย์จาก Facebook : GSB SMEs Startup
พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามโจทย์ที่ก�ำหนด
3. ส่งคลิปวิดีโอให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start idea by
GSB Startup ประจ�ำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ตัดสิน
บริการถ่ายภาพบัณฑิต ให้กับนักศึกษาที่คาดว่า
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้
ท
เ
่
ี
ฟซบุ
ก๊ แฟนเพจ : GSBSMEsStartup หรือทีเ่ ฟซบุก๊ : Nrru Ubi สอบถาม
จะส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562
งานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์อาหาร ชั้น 1
นครราชสีมา ได้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3310, 3311 หรือ 08-6451-7536
บริการถ่ายภาพบัณฑิตให้กบั นักศึกษาทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน
การศึกษา 2562 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จ
TLO NRRU พัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
การศึกษา ไปใช้ประกอบการท�ำเอกสารทางการศึกษา โดยให้บริการภาพถ่าย
อบรมการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ฟรี...
ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว และภาพแฟชั่น
งานทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สาขาวิชาที่สนใจใช้บริการถ่ายภาพ ให้นักศึกษาที่คาดว่า
จะส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562 หัวหน้าห้อง หรือ ตัวแทนห้อง ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ท�ำการยื่นความประสงค์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น) กรณีที่ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรือ่ ง การใช้งาน
ไม่ยนื่ ภายวันทีก่ ำ� หนด นักศึกษาจะต้องด�ำเนินการถ่ายภาพเอง โดยสามารถ ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30
แจ้งความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพย์สิน ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุม 36.02.06 ซึ่งผูส้ นใจสามารถแจ้งความประสงค์
และรายได้ อาคารศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพทับแก้ว ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อาคารศูนย์อาหาร ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3310 หรือ
0-4400-9009 ต่อ 1603
08-6451-7536

