แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 109 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
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ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
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8 ต.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 10/2562
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ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
				
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
		
เวลา 13.00 น. ประชุมกิจกรรมจัดระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
				
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
7 ต.ค. 62
ประชุมรองอธิการบดี/ผู้ชว่ ยอธิการบดี
		
เวลา 13.30 น. ร่ ว มพิ ธี ป ิ ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าแบตมิ น ตั น THE MALL
ณ ห้ องประชุมรัตนเพียร
โครงการนาฏยวิจิตรศิลป์ ประจ�ำปี การศึกษา
				
BADMINTON ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ ภิรมย์ อาคาร 36 ชัน้ 1
				
นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยฯ
9 ต.ค. 62
เวลา 13.00 น. ประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Design 8 ต.ค. 62
ครัง้ ที่ 10/2562 ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต
				
trends 2019 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

สมกับต�ำแหน่ง นักศึกษาคณะวิทย์ และคณะครุศาสตร์
คว้ามงกุฎดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ปี 62
9 ต.ค. 62

เศาณานนท์
โครงการวรรณคดีการละคร เรื่อง พิลาลสพิมพิลา
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
อบรมการส่งเสริมการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(IG LIBRARY) ณ ห้ องสาธิต ส�ำนักวิทยบริการฯ
ชัน้ 5
พิธที ำ� บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็น
พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่ อง Design
trends 2019 ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2

ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั การประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี
การศึกษา 2562 NRRU FRESHY BOY & GIRLS 2019 ภายใต้แนวคิด “Korat Society”
ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงเปิดตัวดาว-เดือนทั้ง 6 คณะ
ในชุดโชว์ตัวคอนเซ็ปต์ “Korat Society” ชมการแสดงความสามารถพิเศษและตอบค�ำถาม
เพื่ อ เฟ้ น หานั ก ศึ ก ษาชาย-หญิ ง ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ พี ย บพร้ อ มเหมาะสมที่ จ ะเป็ น ตั ว แทน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ผลปรากฎว่านักศึกษาทีส่ ามารถคว้าต�ำแหน่งดาวมหาวิทยาลัย ได้แก่
นางสาวสาวิตรี มุง่ ปัน้ กลาง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาที่คว้าต�ำแหน่งเดือนของมหาวิทยาลัย ได้แก่
นายธนาธิป บัวเทศ นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปิดท้ายด้วย
การชมมินิคอนเสิร์ตจากวง Klear ซึ่งการประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหา
นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถผ่านการคัดเลือกดาว-เดือนจากทั้ง 6 คณะ
มาแสดงความสามารถบนเวทีของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และท�ำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) ในวันพุธที่ 9
ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อ
สีเหลือง หรือ ชุดสุภาพ พร้อมทั้งร่วมกันใช้ถุงผ้า
แทนการใช้ถุงพลาสติก และทางส� ำ นั ก ศิ ล ปะฯ
ได้จดั เตรียมหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสาน
พระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
ท่านละ 1 เล่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อาคาร 10 ชั้ น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1020

ราชภัฏโคราช อบรมบุคลากรพัฒนาใช้งานระบบ
ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยฯ

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิก์ ารใช้จา่ ยงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา” เมือ่ วันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
อาคาร 27 ชั้น 1 โดยมี ดร.โกสินทร์ ช�ำนาญพล ผู้อ�ำนวยการกองโนบาย
และแผน เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการน�ำเสนอระบบติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ พร้อมฝึก
ปฏิบตั กิ ารใช้งานระบบ และน�ำเสนอระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิก์ ารใช้จา่ ย
งบประมาณฯ วิทยากรโดย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของกองนโยบาย
และแผน
การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ได้มีบุคลากรของคณะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 80 คน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นการ
เรียนรู้การใช้งาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ให้มีความสมบูรณ์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารนักศึกษา ราชภัฏโคราช
ชวนชมภาพยนตร์เพื่อการกุศล

องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาค กศ.ปช. ร่ ว มกั บ
สภานั ก ศึ ก ษา และสโมสรนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 6 คณะ ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า น
ร่วมชมภาพยนตร์รอบการกุศล เรื่อง Maleficent 2 ในวันอังคารที่ 22
ตุลาคม 2562 รอบเวลา 17.40 น. ณ โรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สนใจสามารถส�ำรองจองบัตร ที่นั่งปกติ ราคา 119 บาท และ
ที่นั่ง VIP ราคา 249 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจ�ำหน่ายบัตร
จะน�ำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยจองบัตร หรือ ศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
NRRU 2019 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร
ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3620

ปิดน�้ำ-ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้
ช่วยมหาวิทยาลัยประหยัด ช่วยชาติลดการใช้พลังงาน

ราชภัฏโคราช ชวนอัพเดทเทรนด์การแต่งบ้านและสวน
ในงาน Design Trends 2019

สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ นิตยสารบ้าน
และสวน และนิ ต ยสาร room ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มงาน Design
Trends 2019 ในวั น พุ ธ ที่ 9 ตุ ล าคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ภายในงานพบกับกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทาง
และแนวคิดการออกแบบบ้านและสวน ในปี 2019 ซึ่งผู้สนใจสามารถ
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาคาร 29 ชั้น 4 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2916

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)

การกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถงึ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ทุ ก ชั้ น ปี ทุ ก คณะ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะกู ้ ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม
เพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนกู้ยืม ดังนี้
1. นักศึกษายืน่ แบบค�ำขอกูย้ มื เงินผ่านระบบ e-studentloan และ
พิมพ์แบบค�ำยืนยันขอกูย้ มื เงินทีบ่ นั ทึกเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน 1 ฉบับ ระหว่าง
วันที่ 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2562
2. นักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพผ่านระบบ e-studentloan
(เลขที่ใบเสร็จให้ใช้เลขจากใบลงทะเบียนเรียน ทบ. 6 หรือ 399/2562)
ซึ่งวันที่ออกเอกสารให้ใช้วันที่นักศึกษาบันทึกผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 15
ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2562
3. นั ก ศึ ก ษาส่ ง แบบค� ำ ยื น ยั น ขอกู ้ เ งิ น ที่ พิ ม พ์ อ อกจากระบบ
ตามขั้นตอนที่ 1 จ�ำนวน 1 ฉบับ ส่งที่ งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวม
กิจการนักศึกษา ชัน้ 2 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 (วันส่งเอกสาร
จะแยกตามชั้นปี ให้นักศึกษาดูวันส่งเอกสารตามปฏิทินการด�ำเนินงาน
อีกครั้ง)
4. นั ก ศึ ก ษาลงนามแบบยื น ยั น ค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ครองชี พ
ด้วยตนเอง พร้อมส่งเอกสารใบลงทะเบียนเรียน (ทบ. 6), ใบแสดงผล
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา, ใบแสดงผลการเรียน และส�ำเนา
ใบส�ำคัญการเปลีย่ นชือ่ -สกุล (ถ้ามี) ลงนามระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ
3426, 3427

