แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
Scan QR Code
ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 62
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
7 ม.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประชุมจัดสรรพื้นที่ใช้งานภายในอาคารปฏิบัติการรวม
รวดเร็ว ฉับไว
				
(อาคาร 38) ณ ห้อง 9.02.12
ปฏิทินกิจกรรม
		
เวลา 13.00 น. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครราชสีมา
				
เข้าอวยพรปีใหม่อธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี
8 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
8 ม.ค. 62
เวลา 09.00 น. - ประธานเปิดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้โมบาย
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์
				
เทคโนโลยีสำ� หรับการเรียนการสอน : Learning with iPad
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยี
				
and Mac ณ ห้องตะโกราย ชั้น 6 ส�ำนักวิทยบริการฯ
ส�ำหรับการเรียนการสอน : Learning with iPad
				
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2562
and Mac ณ ห้องตะโกราย ชั้น 6 ส�ำนักวิทย
				
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
บริการฯ
		
เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสภาคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 9 ม.ค. 62
การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร
				
นครราชสีมา เข้าสวัสดีปใี หม่อธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี
มหาวิทยาลัยของผูเ้ ข้ารับการสรรหาอธิการบดี
9 ม.ค. 62
เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
				
ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 7
10 ม.ค. 62
งานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6
11-13 ม.ค. 62			
ร่วมพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตอน ชวนเด็กน้อยมาเบิ่งโคม ณ เรือนโคราช
11-12
ม.ค.
62
พิ ธี ม อบรางวั ล มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว
				
ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัย
นครชัยบุรนิ ทร์ “NCBS TOURISM AWARDS”
				
ราชภัฏอุบลราชธานี
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

นักกีฬาราชภัฏโคราช พบอธิการบดี ประกาศชัย คว้ารางวัลระดับชาติ

12 ม.ค. 62

ณ ลานกิ จ กรรมหน้ า ศู น ย์ อ าหาร ชั้ น 4
ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ป.บั ณ ฑิ ต รุ ่ น ที่ 5 ณ ห้ อ งประชุ ม สุ วั จ น์
ลิปตพัลลภ 2

ขอเชิญรับฟังการน�ำเสนอวิสยั ทัศน์
ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา
อธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำ� นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ�ำนวน 2 ราย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการ
แทนอธิการบดี เมื่อวันที่ 20, 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอธิการบดี เพื่อเข้ารับพรและรายงานผล
การแข่งขันกีฬากรีฑาและกีฬาเพาะกาย โดยผลการแข่งขันนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย
สามารถคว้า 3 รางวัล ดังนี้
1. นายณัฐดนัย พลเยี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนทีมชาติไทย นั ก กี ฬ ากรี ฑ า
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม 2561
ณ กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันกรีฑา 400x400 เมตร ชาย และรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา 400 เมตรชาย
2. นายเนติพงษ์ จุลจอหอ นักศีกษาชั้นปีท่ี 2 นักกีฬาเพาะกายของมหาวิทยาลัย
สามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพาะกาย “หนุม่ กายงาม สาวกล้ามสวย”
ประเภทแอดเลติคฟิสิกชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกบั นักกีฬาทัง้ สองท่าน
ทีส่ ามารถคว้าเหรียญรางวัลได้สำ� เร็จ พร้อมทัง้ สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ตนเอง ครอบครัว และ
ร่วมกันสร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยได้เป็นทีร่ จู้ กั สูส่ าธารณชน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นกั ศึกษาทุกสาขาวิชาทีม่ คี วามสามารถในทุกด้าน ได้กล้าทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขันบนเวที
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ก้าวสู่ระดับประเทศและมุ่งสู่ระดับนานาชาติต่อไป

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผูส้ นใจ เข้าร่วม
รับฟังการน�ำเสนอวิสยั ทัศน์และแนวทางการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ประชาคมของมหาวิ ท ยาลั ย
ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ า รั บ การสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ในวั น พุ ธ ที่
9 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยรายชื่อ
ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ า รั บ การสรรหาอธิ ก ารบดี
เรียงล�ำดับตามตัวอักษร ดังนี้
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นนั ทกา ปรีดาศักดิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร
3. ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด าใจ
โล่ห์วนิชชัย
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี งานวินยั
และนิติการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 9410

ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมประชุมเขียนโครงการ
เพื่อเสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบ 2563

กองนโยบายและแผน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ได้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอ
ของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ ราชภัฏ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
โดยมี ดร.โกสิ น ทร์ ช� ำ นาญพล ผู้ อ� ำ นวยการกองนโยบายและแผน
เป็ นประธานการประชุม พร้ อมทังถ่
้ ายทอดนโยบายการจัดท�ำงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ มอบให้ กบั หน่วยงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง ทบทวนการรายงานผล
การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั ง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ูบริ หาร คณาจารย์
บุคลากรประจ�ำหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ ร่วมกันขับเคลือ่ นเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ช าติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนระดับชาติวา่ ด้ วยความมัน่ คงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แนวทางการจัดท�ำ
งบประมาณตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และแผนยุท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ การพัฒนาท้ องถิน่ ระยะ 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เป็ นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล
ซึง่ หลังจากเสร็จสิ ้นการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม ส่งค�ำขอตัง้
งบประมาณเพิ่มเติมได้ อาทิ โครงการขับเคลื่อนหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์
โดยให้ ค วามส� ำ คัญ เรื่ อ งประชาชนจะได้ รั บ อะไรจากโครงการที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ สอดคล้ องกับ
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่วา่ “ที่พงึ่ ของท้ องถิ่น”

งานทะเบียน พัฒนาบุคลากร
ประชุมท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนัก

ส� ำ นัก ส่ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จะจัดโครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั ิ
งานและประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สำ� นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พ.ศ. 2562-2566 และจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ประจ�ำปี
งบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ทังนี
้ ้ ส�ำนักส่งเสริ มวิชาการฯ จะงดให้ บริ การ ระหว่างวันที่ 7-9
มกราคม 2562 เป็ นเวลา 3 วัน และเปิ ดท�ำการปกติ ในวันที่ 10 มกราคม 2562
จึงแจ้ งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

ตักบาตรพุธแรก ภาคเรียนที่ 2/61

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ (พุธแรก)
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในวั น พุ ธ ที่ 9 มกราคม 2562
เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งนี้ ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต
ส�ำนักศิลปะฯ จะน�ำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันมอบให้แก่
เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง
อ�ำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1607

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

ตะลุยแดนไดโนเสาร์ ในงานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 5
“ท่องเที่ยวจีโอพาร์คประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช”

สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โคราชจีโอพาร์ ค
และห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวชม
เส้ นทางท่องเทีย่ วโคราชจีโอพาร์ค ในลุม่ น� ้ำล�ำตะคองจากแดนช้ างดึกด�ำบรรพ์
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ สูข่ นุ เขาเควสตา (เขาอีโต้ ) กว่า 700 เมตร ทีอ่ ำ� เภอ
สีคิ ้ว-สูงเนิน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น.
ณ บริ เวณด้ านหน้ าคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 3 ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์
นครราชสีมา
ภายในงานพบกับ การเปิ ดตัวมาสคอตโคราชจีโอพาร์ค “พลายสีมา”
การแข่งขัน ท็อปแฟน “โคราชจีโอพาร์ค” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
พร้ อมโล่และเกี ยรติบัตร มารู้ จักกับอุทยานธรณี ประเทศไทย @โคราช
พร้ อมกันนี ไ้ ด้ จัดให้ มีการเรี ยนรู้ สิ่งมหัศจรรย์ อุทยานธรณี ประเทศไทย
และไดโนเสาร์ พนั ธุ์ไทย จากกรมทรัพยากรธรณี ตื่นตาตื่นใจไปกับ โคราช...
มหานครแห่งบรรพชีวิน ถิ่นช้ างดึกด�ำบรรพ์โลกและฟอสซิลพันธุ์ใหม่กว่า
10 ชนิด ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ นักบรรพชีวนิ น้ อย มงกุฎเควสตา
ช้ าง-ไดโนเสาร์ ลอยฟ้า Dinosaur egg hunt Ancient elephant art ฯลฯ
แวะชม-ช้ อปผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในแหล่งท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ ค โรงเรี ยน
จีโอพาร์ ค และเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ ที่เซฟบุ๊กแฟนเพจ
: koratfossil หรื อเว็บไซต์ www.khoratfossil.org สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ สถาบันวิจยั ไม้ กลายเป็ นหินฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-0739-40
(เปิ ดให้ ชมฟรี ตลอดงาน)

