แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 100 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
Scan QR Code
ราชภัฏโคราช จัดงาน Korat Organic Outlet
อ่
า
นข่
า
วประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
น�ำชุมชนออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
18 ก.ย. 62

เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจร ตามแนวพระราชด�ำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงาน Korat Organic
Outlet การจัดแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่ ต�ำบลไชยมงคล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวรายงาน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ยังได้จัดให้มีการเปิดงานและศูนย์ Korat
Organic Outlet & 100 Rai Organic Coffee กาแฟออร์แกนิคร้อยไร่ โดยได้รับเกียรติจาก
พลตรี วรชัย คุณกมุท ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน ซึง่ กิจกรรมภายในงาน
ได้จดั ให้มกี ารแสดงและจาํ หน่ายพืชผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรแปรรูป จากกลุม่ เกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน นิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การให้ความรู้สู่การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักหวานป่า
การแปรรูปขนมไทย การเลี้ยงจิ้งหรีด ปุ๋ยสูตรพระราชทาน การสร้างฝายมีชีวิต และการเจรจา
ทางธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต
การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 โดย ศูนย์นวัตกรรมแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ
กรมพัฒนาที่ 2 ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
และสมาพันธ์เกษตรอินทรียแ์ ห่งประเทศไทย (จังหวัดนครราชสีมา) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 2562 จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การแปรรูปการตลาด
สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย /เกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนมากขึ้น

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถรับบริการตรวจสอบ ซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ได้ที่ ห้อง IT Learning Center อาคาร 27 ชั้น 1 หรือที่ห้อง IT Clinic อาคาร 27
ชั้ น 3 ซึ่ ง ผู ้ ข อใช้ บ ริ ก ารที่ ส นใจ จะต้อ งท�ำการส�ำรองข้อ มูล ด้ ว ยตนเองให้ เ รี ยบร้ อยก่ อน
ขอใช้บริการ ส�ำนักคอมพิวเตอร์จะลงโปรแกรมให้เฉพาะเครื่องของนักศึกษา หรือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเท่านัน้ และลงให้เฉพาะ Software License หรือ Freeware สอบถามเพิม่ เติม
ที่ส�ำนักคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2732

โครงการเปิ ดโลกกิ จ กรรม Open world
activities ณ หอประชุมใหม่
กิจกรรม CINEMA A L’UNIVERSITE
ณ ห้ องประชุม 36.02.06
ประชุ ม คณะกรรมการขานชื่ อบั ณ ฑิ ต
พิ ธี รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร ประจ� ำ ปี
การศึ ก ษา 2559-2560 ณ ห้ องประชุ ม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
19 ก.ย. 62
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผ้ เู กษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ ชื่อ “สีสนั วันแห่งศักดิศ์ รี
คูค่ ณ
ุ ความดีที่ยงั่ ยืน”
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
20 ก.ย. 62
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
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

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 ศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ทเี่ ฟซบุก๊ แฟน
เพจ : BAEnglishatNRRU สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ นายวทัญญู สุขกระโทก หมายเลขโทรศัพท์
06-1930-1818 และนางสาวดารารัตน์ เชาว์บวั หลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2318-4281

ภารกิจอธิการบดีสัปดาห์นี้

งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ย. 62

18 ก.ย. 62
เวลา 14.30 น.
				
				
				
19 ก.ย. 62			
				
				
				
		
เวลา 17.00 น.
				
				
				
				
20 ก.ย. 62
เวลา 13.00 น.
				
21 ก.ย. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
				

ประชุมคณะกรรมการขานชือ่ บัณฑิต
พิ ธี รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ประจ�ำปีการศึกษา 2559-2560
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
เข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห าร
ระดั บ สู ง ด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุน่ 6
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
เข้าร่วมงาน แสดงกตเวทิตาจิตแด่
ผูเ้ กษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2562
ภายใต้ ชื่ อ “สี สั น วั น แห่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี
คู่คุณความดีที่ยั่งยืน ณ หอประชุม
อนุสรณ์ 70 ปี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 9/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
ประธานเปิดการอบรม “ครูไทยก้าวไกล
สู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
อาคาร 27 ชั้น 5

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้
จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

วันแห่งเกียรติยศ ประจ�ำปี 2562
“สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผเู้ กษียณ
อายุราชการ ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ชื่อ“สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดี
ที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึง่ ในปีนมี้ ผี เู้ กษียณอายุราชการ จ�ำนวน 14 ท่าน
กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการจัดขบวนเกียรติยศ การมอบโล่
ให้แก่ผเู้ กษียณอายุราชการ การแสดงกตเวทิตาจิต จาก คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา การแสดงความรู้สึก จากผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ
สายสนับสนุน และการแสดงดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ร่วมงานทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดย้อนยุค สีสันสดใส
“มนต์รักลูกทุ่ง” คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม ส�ำนักงาน
อธิการบดี อาคาร 9 ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9202, 9203

ข่าวฝาก
โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด และ บริษัท สาระดี จ�ำกัด ผู้ผลิต
รายการเรื่องจริงผ่านจอ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน
เข้าประกวดคลิป VLOG สุดสนุก สุดท้าทาย ความยาว 3 นาที กับโจทย์
VLOG THAILAND : เที่ยวไทยไปให้สุด โดยบอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยว
เมืองไทย ในสไตล์ของตัวเองแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะสุดในเรื่องใดมุมไหน
ไม่จ�ำกัดรูปแบบและสถานที่ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ซึ่งผู้สนใจ
สามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ :
เรือ่ งจริงผ่านจอ และแฟนเพจ : โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ภายในวันที่
25 กันยายน 2562 และส่งผลงานรอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
สอบถามเพิม่ เติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-6295-5962, 06-3951-9428

ราชภัฏโคราช รวมพลังต้านโกง
จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
แห่งชาติ 2562 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มี
การมอบรางวัลคนดีที่ไม่โกงให้แก่ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2
ค่ายสุรนารี คุณศักดิฤ์ ทธิ์ สลักค�ำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคุณอภิชาต
วาที พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา การแสดง
ประกอบเพลง ความฝันอันสูงสุด การแสดงตลกปราบคอร์รปั ชัน่ การอ่านบทกวี
ในหัวข้อ ประเทศนี้คงจะดีหากไม่มีคอร์รัปชั่น แล้วจึงเป็นการแสดงละคร
ต้านคอร์รัปชั่น เรื่อง สังข์ทองเงาะป่า ตอน รจนาเลือกคู่ การเสวนาวิชาการ
หัวข้อ ประเทศนี้จะดีหากไม่มีคอร์รัปชั่น การกล่าวสุนทรพจน์ “ราชภัฏ
นครราชสีมา ประกาศศักดิศ์ รีจะไม่มคี อร์รปั ชัน่ ” ปิดท้ายด้วยร้องเพลงศรัทธา
เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นการ
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2562 สืบเนื่องจากวันที่
6 กันยายน ของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ
ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการ
ปราบโกง อันเป็นการรณรงค์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีย่ ากต่อการทุจริต
พร้อมทัง้ ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีจติ ส�ำนึกรักชาติ ร่วมเป็นหูเป็นตาในการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ อันเป็นการเตือนสติให้กับบุคคลที่ก�ำลังท�ำการ
ทุจริตขดโกง ให้รู้จักโทษของกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนการตัดสินโทษภายใต้
กระบวนความยุติธรรมที่รวดเร็ว และเด็ดขาดของประเทศไทย

ราชภัฏโคราช ชวนนักศึกษาเปิดโลกกว้าง
“Open world activities”

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 3 เข้าใหม่
เลือกชมรมที่สนใจ ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2562
“Open world activities” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.00-17.00 น.
ณ หอประชุมใหม่
ภายในงานพบกับการจัดนิทรรศการเปิดโลกกิจกรรม แสดงผลงาน
แนะน�ำชมรมต่าง ๆ กว่า 40 ชมรม ชมการแสดงสุดพิเศษจาก วงโปงลาง
สายแนนล� ำ ตะคอง ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ชมมิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต จาก
วง Monik&Wanyai เเละ Alyn และร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดชมรมเพิ่มเติมได้ท่ี องค์การบริหาร
นักศึกษาภาคปกติ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 3420

