แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 29 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
Scan QR Code
ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี ระหว่างวันที่ 11-16 มี.ค. 62
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว
11 มี.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวให้โอวาทและมอบสัมฤทธิบตั รแก่นกั เรียน
				
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ปฏิทินกิจกรรม
		
เวลา 10.00 น. ประธานการประชุมนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี
				
ภาคปกติ เพื่อรับฟั งแนวนโยบายการพัฒนานักศึกษาฯ 11 มี.ค. 62 ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี
				
ณ หอประชุมใหม่
ภาคปกติ เพือ่ รับฟังนโยบายการพัฒนานักศึกษาฯ
ณ หอประชุมใหม่
		
เวลา 13.30 น. ประธานการประชุมข้ าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบัน
ประชุมข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบัน
				
อุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงานราชการ
อุ
ด มศึ ก ษาสายวิ ช าการ สายสนั บ สนุ น
				
ลูกจ้ างประจ�ำและลูกจ้ างชัว่ คราว ณ หอประชุมใหม่
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้าง
12 มี.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประธานเปิ ดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การขอ
ชั่วคราว ณ หอประชุมใหม่
				
ก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. ฯ
งานปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและมอบสั ม ฤทธิ บั ต รแก่
				
ปี 2560 (เกณฑ์ใหม่) ณ ห้ องประชุม 36.02.06
นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ
		
เวลา 13.30 น. ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออก
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
				
เฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 มี.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การขอก�ำหนด
13 มี.ค. 62			
- ร่ ว มการแข่ ง ขัน กี ฬ าบุค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ต�ำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. ฯ
ปี 2560 (เกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุม 36.02.06
				
กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์”
12-13 มี.ค. 62 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
				
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50
				
- ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศกั ดิ์ รองอธิการบดี
ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
				
ฝ่ ายยุทธศาสตร์และการวิจยั รักษาราชการแทนอธิการบดี
13 มี.ค. 62
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
14 มี.ค. 62
เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการโรงเรี ยนสาธิตฯ
วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์ ณ ห้ อ งประชุ ม
15 มี.ค. 62
เวลา 18.00 น. ประธานงานมงคลสมรส อาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ กับ
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
				
นางสาวอริ ญญรคา หอมขุนทด ณ สโมสรร่ วมเริ งชัย 16 มี.ค. 62 งานบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์
				
ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
16 มี.ค. 62
เวลา 09.00 น. ประธานพิธีเปิ ดงานบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์
16-17 มี.ค. 62 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 24)
				
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ราชภัฏโคราช ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2562
เสริมศักยภาพทางการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไม่หยุดนิ่ง

เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนัก และสถาบัน เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ
การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้มคี วามต่อเนือ่ งและให้การด�ำเนินงานประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

18-19 มี.ค. 62 กิจกรรมบริการยืน่ ภาษีระบบออนไลน์ ครัง้ ที่ 3
ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว

ห้องสมุด ขอเชิญรับฟังการแนะน�ำ
และใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ขอเชิ ญ
คณาจารย์ ทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การแนะน� ำ
และสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จากบริษทั บุค๊ เน็ท จ�ำกัด ซึง่ เป็นฐานข้อมูลวิชาการ
มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม สหสาขาวิ ช า ในวั น ศุ ก ร์ ที่
15 มี น าคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 ส�ำนักวิทยบริการฯ
คณาจารย์ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมรับฟังได้ที่ นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 2331-2332 หรือ 08-7563-7360
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ราชภัฏโคราช น�ำทัพนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษา
ม.ราชภัฏภาคอีสาน ครัง้ ที่ 41 “พนมรุง่ เกมส์”

เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และทัพนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41
“พนมรุ้งเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายธีรวัฒน์ วุฒคิ ณ
ุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ซึ่งกิจกรรมเริ่มจากการเดินขบวนพาเหรดทัพนักกีฬา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง นักกีฬาอาวุโส น�ำนักกีฬา
กล่าวค�ำปฏิญาณตน ผูแ้ ทนผูต้ ดั สินน�ำผูต้ ดั สินกล่าวค�ำปฏิญาณตน นักกีฬา
วิง่ คบเพลิงจุดไฟการแข่งขัน ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดเบิกฟ้านคราบุรรี มั ย์
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 41 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 ซึง่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้สง่ ทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน 14 ชนิดกีฬา
โดยนั ก กี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถคว้ า เหรี ย ญรางวั ล ล� ำ ดั บ ที่ 4
จากมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน 11 แห่ง แบ่งออกเป็น 23 เหรียญทอง
19 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง รวมทัง้ สิน้ 70 เหรียญ ข้อมูล ณ วันที่
10 มีนาคม 2562 เวลา 15.20 น. ซึง่ การแข่งขันกีฬาครัง้ นี้ ได้จดั ให้มกี ารแข่งขันกีฬา
2 ประเภทพร้อมกัน คือ กีฬานักศึกษา ครั้งที่ 41 และกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 50
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อส่งเสริมและสนองนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มกี จิ กรรมออกก�ำลังกายและการแข่งขันกีฬา
ร่วมกันเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
ปรองดอง มีน�้ำใจนักกีฬา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

NRRU รับสมัครนักศึกษาใหม่
ป.ตรี ปี 62 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิ ดรั บสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ ระดับปริ ญญาตรี ประจ� ำปี การศึกษา 2562 ประเภทโควตา
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เปิ ดรั บ สมั ค รและช� ำ ระเงิ น ผ่ า นธนาคาร
กรุงศรี อยุธยา ทุกสาขา และเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส 7-11 ทุกสาขา ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้
จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสมัคร หรื อ ศึกษารายละเอียด
การรับสมัครได้ ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่
ส�ำนักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 9134

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
ภาคอีสานตอนล่าง ครั้งที่ 1/62

ศูนย์เครือข่ายส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ และประธานกรรมการศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ.
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ฯ คณะกรรมการ
บริหารระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการด�ำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ ร่วมประชุม
การจั ดประชุ มคณะกรรมการครั้ ง นี้ เพื่ อปรึ กษาหารือ เกี่ยวกับ
การบริหารงานในศูนย์เครือข่าย สมศ. พร้อมพิจารณาแผนการด�ำเนิน
โครงการพิเศษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่ายฯ รวมถึงการประสานความร่วมมือ
เกีย่ วกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ศนู ย์ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานภายในศูนย์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รับสมัครจัดตั้งพรรคนักศึกษาและคณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปี 62

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ
นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ที่ มี ใ จรั ก ในงานกิ จ กรรมและพร้ อ มเสี ย สละท� ำ งาน
เพือ่ มหาวิทยาลัย ร่วมจัดตัง้ พรรคนักศึกษา และสมัครคณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 โดยก�ำหนดการมีดงั นี้
- ยืน่ จดทะเบียนพรรคนักศึกษา ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
และประกาศผลการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2562
- รั บ สมั ค รคณะกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 และประกาศผลการรับสมัคร ในวันที่ 30
มีนาคม 2562
ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นจดทะเบียนพรรคนักศึกษา และ
สมัครเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และขอเชิญ
นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 27
เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 31 ชั้น 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 3420

บริจาคโลหิตต่อชีวติ เพือ่ นมนุษย์ หนึง่ คนให้ สามคนรับ

ส� ำ นั กงานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ดนครราชสี มา ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ซึ่งขณะนี้
ยังต้องการโลหิต หมู่เลือด A B O AB เป็นจ�ำนวนมาก
ผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรับ
บริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4434-2408

