แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ราชภัฏโคราช ร่วมพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ภาคอีสาน
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
9 ม.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธเี ปิดโครงการการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
ทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศไทยเชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้าน โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานและการสนั บ สนุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องกระทรวงคมนาคม ภายใต้นโยบายรัฐบาล
แผนการพัฒนาระบบราง นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น�้ำโขง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
โครงการการพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น คุ ณ ภาพบุ ค ลากรด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ฯ จั ด โดย
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยเลย ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้าร่วมงาน พร้อมจัดให้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสัน้ ทักษะแรงงาน สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่าง กลุม่ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ� ำ นวน 11 แห่ ง และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอันเป็นการยกระดับ
การฝึกฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความร่วมมือ
ผู ้ ป ระกอบการ SME ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐและเอกชน
มอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ “NCBS TOURISM AWARDSW”
ในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์
การท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม จั ง หวั ด การั น ตี น ครชั ย บุ ริ น ทร์ (Guarantee Nakhonchaiburin)
ในวันที่ 11-12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาหาร
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมออกร้านผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจากกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรนิ ทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ และสุรนิ ทร์ จ�ำหน่ายของฝากของทีร่ ะลึก
การเสวนาเรื่อง พลังดิจิทัลและสื่อโซเชียลต่อธุรกิจท่องเที่ยว การแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก
วง NRRU โฟล์คซอง วง Satit Band โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกิจกรรม
เล่นเกมลุ้นรับของรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพิเศษ อาคารศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1621, 1674

การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยของผูเ้ ข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
10 ม.ค. 62
งานกลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6
ตอน ชวนเด็กน้อยมาเบิ่งโคม ณ เรือนโคราช
11-12 ม.ค. 62 พิ ธี ม อบรางวั ล มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว
นครชัยบุรนิ ทร์ “NCBS TOURISM AWARDS”
ณ ลานกิ จ กรรมหน้ า ศู น ย์ อ าหาร ชั้ น 4
ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช
12 ม.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ป.บั ณ ฑิ ต รุ ่ น ที่ 5 ณ ห้ อ งประชุ ม สุ วั จ น์
ลิปตพัลลภ 2
16 ม.ค. 62
เวทีนำ� เสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากประชาคม โครงการการศึกษาผลกระทบ
ทางสั ง คมจากการด� ำ เนิ น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โครงการอบรมเรือ่ ง แรงบันดาลใจสูค่ วามเป็นครู
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3
พิธแี ถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ 2562 “เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน”
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
18 ม.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1

ส�ำนักศิลปะฯ ชวนเด็กน้อยมาเบิง่ โคม
ในงานกลางเดิน่ เรือนโคราช ครัง้ ที่ 6

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน
กลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6 ตอน ชวนเด็กน้อย
มาเบิ่งโคม ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนโคราช
ภายในงานพบกับการเดินช็อปตลาดนัด
วั ฒ นธรรม สิ น ค้ า แฮนด์ เ มด นั่ ง ชิ ล กลางเดิ่ น
เรื อ นโคราชยามค�่ ำ คื น สู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์
แซ่บนัวไปกับอาหารท้องถิน่ เมืองโคราช ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม แชะภาพสวย ๆ คู่กับอุโมงค์โคมไฟ
และฟังดนตรีฟรีตลอดทั้งงาน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
เฟซบุก๊ แฟนเพจ : เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา หรือ สอบถามเพิม่ เติมที่ ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม อาคาร 10 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013 หรือ 08-4570-5259

TLO ราชภัฏโคราช จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เปิดเวทีน�ำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม กลุม่ ทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�ำราญ โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย

งานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กองกิ จ การพิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้ ด�ำเนินการ
ยืนค�ำขอขึ ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุม่ ทอผ้ าไหม
บ้ า นแฝก-โนนส� ำ ราญ สร้ างสรรค์
ผลงานโดย รองศาสตราจารย์เนตรชนก
คงทน พร้ อมด้ วย ดร.จิรพัฒน์ โทพล
และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พี ร วิ ช ญ์
ค� ำเจริ ญ อาจารย์ ป ระจ� ำ หลัก สูต ร
นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โดย งานทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ได้ ยื่ น ขอรั บ ความคุ้ม ครอง ในนามมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า
ซึ่งกรมทรั พย์ สินทางปั ญญาได้ ออกหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค้ า ทะเบี ย นเลขที่ 181125658 ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรี ยบร้ อยแล้ ว

ขอเชิญนักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษา
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2562

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทกุ ชันปี
้ ที่มีฐานะยากจน
เกรดเฉลี่ยตัง้ แต่ 1.50 ขึน้ ไป มีความประพฤติเรี ยบร้ อย ขยันมั่นเพียร
อยู่ในระเบียบวินยั และมีจริ ยธรรม สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้
เพื่อการกุศล ปี การศึกษา 2562 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
ทัง้ นี ้ นักศึกษาที่ สนใจสมัครรั บทุน จะต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับทุน
การศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล และ
ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับเงินกู้จากกองทุนให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1
หรื อ ลักษณะที่ 2 โดยสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ที่เว็บไซต์
http://scholarship.tiscofoundation.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 3426

เปลี่ยนสถานพยาบาล ส�ำนักงานประกันสังคม ปี 62

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ ถึง
ผู้ประกันตนรายใดทีม่ คี วามประสงค์จะเลือกสถานพยาบาลใหม่ ตามรายชือ่
สถานพยาบาลประกันสังคม ประจ�ำปี 2562 ซึง่ สามารถยื่นค�ำร้ องตามแบบ
ขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ได้ ที่ ส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ทัง้ นี ้ กองบริ หารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จะให้ บริ การรับค�ำร้ องแบบขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02)
น�ำส่งไปที่ ส�ำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่
15 มีนาคม 2562 หากส่งค�ำร้ องหลังจากนันผู
้ ้ ประกันตนจะต้ องด�ำเนินการ
ยื่ น เอกสารด้ วยตนเอง โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ แบบฟอร์ ม ค� ำ ร้ อง
หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ นางสาวกฤตยา วัช รติ ณ ณ์
งานทะเบียนประวัติและสิทธิ ประโยชน์ กองบริ หารงานบุคคล อาคาร 9
ชัน้ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1503

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และ
สถาบันเครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดเวทีน�ำเสนอผลการศึกษาและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคม ภายใต้โครงการวิจยั การศึกษาผลกระทบ
ทางสังคมจากการด�ำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์
70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย
และตอบข้อซักถามแก่ประชาคม
ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ทวี วัชรเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน และ
คุณพัชรินทร์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน อาคาร 9 ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1517

ราชภัฏโคราช แถลงข่าวเทศกาลโคราชศิลปะฯ ปี 62
เตรียมเปิดม่านการแสดงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวเทศกาลโคราช
ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2562 “Korat International Arts and
Culture Festival 2019 เทิดพระเกียรติล้นเกล้าฯ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ
แห่ ง แผ่ น ดิ น ” ในวั น พุ ธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ภายในงานได้ จั ด ให้ มี ก ารให้ ถ ้ อ ยแถลงโดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร
จากเทศบาลนครนครราชสี ม า วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครราชสี ม า และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชมการแสดงสุดตระการตา โดย วงโปงลาง
สายแนนล�ำตะคอง แชมป์ประเทศไทย การประกวดดนตรีพนื้ บ้าน วงโปงลาง
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
ประจ�ำปี 2561 ปิดท้ายด้วยพิธีลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์
และบุคลากร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ครั้งที่ 50

สโมสรบุคลากร และสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 		
		
			
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือ
		
สมั ค รเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการสแกน
			
QR code ตามที่ ป รากฎในภาพ สอบถาม
			
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุ ณ วราภรณ์
			
ศรีโพธิ์วัง หน่วยตรวจสอบภายใน อาคาร 9
			
ชั้ น 4 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0-4400-9009
ต่อ 9421, 1555 หรือ 08-1653-0769 และคุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เลขานุการ
สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5205-6425

