แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 26 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
เปิดศึกลูกหนังพี่น้องสองราช การแข่งขันฟุตบอลประเพณี
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 51 เสมอ 0:0 ครองโล่ร่วมกัน
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
4 มี.ค. 62

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชงิ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ครัง้ ที่ 51 ระหว่าง ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยปีนี้ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมเริ่มจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน
และให้โอวาทแก่นักฟุตบอล ณ หอประชุมใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิช์ าธาร
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารทัว่ ไป เป็นประธานกล่าวค�ำส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรม
สาทิสลักษณ์ พร้อมให้โอวาท มอบพวงมาลัยให้แก่นักฟุตบอล มอบธงมหาวิทยาลัยให้กับ
นายกองค์การบริหารนักศึกษา จากนัน้ ประธานในพิธอี ญ
ั เชิญโล่พระราชทานจากแท่นประดิษฐาน
ส่งมอบให้แก่ตัวแทนนักศึกษาผู้อัญเชิญโล่ ขึ้นประดิษฐานบนเสลี่ยงอัญเชิญโล่พระราชทาน
เคลือ่ นออกจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ไปยังสนามแข่งขัน
จากนั้นเป็นพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี กิจกรรมได้จัดให้มีการเดิน
ขบวนพาเหรดของทัง้ สองมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด อดีต ปัจจุบนั อนาคต การจัดขบวนสีสนั ต์
การเลือกตั้ง เชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
ต่อด้วยการแสดงพิธีเปิดร่วมกัน โดย เชียร์ลีดเดอร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย การแปรอักษร
ที่จัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการแปรอักษรร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม
แล้วจึงเป็นการแข่งขันฟุตบอลในครึ่งแรก ทั้งสองทีมปะทะแข้งกันอย่างดุเดือดเรียกเสียงเชียร์
จากผู้ชมได้อย่างถึงใจ เมื่อหมดครึ่งแรกจึงเป็นการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลในครึง่ หลัง ซึง่ ผลปรากฏว่า
ทัง้ สองทีมเชือดเฉือนกันอย่างสมศักดิศ์ รี ด้วยคะแนนเสมอกันที่ 0 : 0 โดยทาง ม.ราชภัฏนครราชสีมา
เป็นผูค้ รองโล่พระราชทานก่อน 6 เดือน และจะส่งมอบให้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองโล่อีก
6 เดือน ปิดท้ายด้วยการมอบของทีร่ ะลึกแก่กรรมการตัดสินและนักฟุตบอล นักศึกษาทัง้ สองมหาวิทยาลัย
ร้องเพลงสามัคคีชมุ ชุมและเพลงสรรเสริญพระบารมีรว่ มกัน ซึง่ การจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ
ครัง้ ที่ 52 ม.ราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
การแข่งขันฟุตบอลฯ ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นประเพณีที่เปี่ยมด้วยสายใย
แห่งความผูกพันที่เชื่อมความสัมพันธ์ ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จากจุดเริ่มต้น
ในการแข่งขันฟุตบอลเชือ่ มความสามัคคี สูก่ ารแข่งขันฟุตบอลประเพณีแห่งศักดิศ์ รี ถือเป็นสิรมิ งคล
แก่ พี่ น ้ อ งสองราชอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากในหลวงรัชกาลที่ 9 นับเป็น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีเ่ ปรียบมิได้ ทีพ่ ระองค์ทรงพระราชทานโล่รางวัลการแข่งขันฟุตบอล
ระดับอุดมศึกษา ซึง่ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศ โดยทัง้ สองมหาวิทยาลัยจะร่วมกันจัดการแข่งขัน
อย่างสมพระเกียรติและสมศักดิศ์ รีให้สมกับทีไ่ ด้รบั โล่พระราชทานสืบต่อไป

5-6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62

การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัย
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ “หลั ก สู ต รและ
การสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5”
ณ ห้ อ งแกรนด์ บ อลลู ม โรงแรมสี ม าธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประชุ ม คณบดี / รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
โครงการพัฒนาและส่งเสริ มการจัดการเรี ยน
การสอนกลุ่ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรม
บริการวิชาการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
อาคาร 24
กิจกรรมบริการยืน่ ภาษีระบบออนไลน์ ครัง้ ที่ 3
ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
โครงการฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภยั และ
การอพยพหนีไฟ ณ ห้องโถง อาคารหอพักหญิง
ชั้น 2

ตักบาตรวันพุธ

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ทุกวันพุธ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เวลา 07.00 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย และข้ า วสารอาหารแห้ ง
ที่ได้รับจากการบิณฑบาต ส�ำนักศิลปะฯ จะน�ำไป
เป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันมอบให้แก่
เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยม
พุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ�ำเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010,
1607

ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 4-8 มี.ค. 62

4 มี.ค. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
				
				
		
เวลา 09.30 น.
				
				
5 มี.ค. 62
เวลา 10.00 น.
				
				
		
เวลา 16.30 น.
				
				
				
				
				
				
				
				
6 มี.ค. 62
เวลา 13.00 น.
				
		
เวลา 13.30 น.
				
				
				
		
เวลา 15.00 น.
				
				
7 มี.ค. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
8 มี.ค. 62
เวลา 10.00 น.
				
		
เวลา 13.30 น.
				

ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “หลักสูตร
และการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”
ครั้ ง ที่ 5 ณ ห้ อ งแกรนด์ บ อลลรู ม
โรงแรมสีมาธานี
ประชุมคณบดี/รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
ประชุมอธิการบดีกลุม่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 5/2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
- ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด าใจ
โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และงบประมาณ รั ก ษาราชการ
แทนอธิการบดี
นางภควรรณ ศกุ น ตนาค เข้ า พบ
อธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี
ดร.วาสนา ภานุ รั ก ษ์ อาจารย์
ประจ� ำ สาขาวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เข้าพบอธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์
เข้าพบอธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ประชุมรองอธิการบดี
ณ ห้อง 09.02.19
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้
ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

วิทย์กีฬาฯ ชวนฟิตหุ่นออกก�ำลังกายเต้นแอโรบิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่ วมออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการเต้ นแอโรบิค ตังแต่
้ บดั นีจ้ นถึง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทุกวันจันทร์ -พฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น.
ณ อาคาร 32 ชัน้ 1 กิจกรรมพบกับการออกก�ำลังกายด้ วยการเต้ นแอโรบิค
แดนซ์ Boxing Fit และโยคะ วิทยากรโดย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าและการออกก� ำ ลัง กาย ผู้ ส นใจสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ด
การจัดกิจกรรมได้ ทเี่ ฟซบุ๊กแฟนเพจ : วิทย์กฬี าพาเบิร์น 2 สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย อาคาร 32
ชัน้ 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3270, 3271

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช
บริการวิชาการเคลื่อนที่ รร.บ้านสระพระขมาดไพร

คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพืน้ ทีอ่ อก
ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่ “การเสริมสร้างความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสระพระขมาดไพร ต�ำบลสระพระ
อ�ำเภอพระทองค�ำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรีนริ นั ดร์ ดุจจานุทศั น์
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเยีย่ มชม
นิทรรศการและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่
ภายในงานได้มีหน่วยงานราชการ จัดนิทรรศการให้ค�ำปรึกษา
รับเรือ่ งร้องทุกข์ในด้านต่าง ๆ พร้อมแนะน�ำวิธปี ระกอบอาชีพให้กบั ประชาชน
ซึ่ ง ทางคลิ นิ ก เทคโนโลยี น� ำ โดย นายยุ ท ธนา ตอสกุ ล ผู ้ จั ด การคลิ นิ ก
เทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร ได้น�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการของ
คลินิกเทคโนโลยี งานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง แผ่นพับการท�ำสบู่
จากกาวไหมและโลชัน่ บ�ำรุงผิวโปรตีนไหมไปเผยแพร่ให้กบั ผูท้ สี่ นใจ รวมถึง
ได้ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพือ่ เป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่น โดยสามารถน�ำความรู้ไปต่อยอดลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

ห้องสมุด ชวนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมคัดเลือก
หนั ง สื อ ใหม่ เ ข้ า ห้ อ งสมุ ด ภายใต้ โ ครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ครั้งที่ 2 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในงานสั ป ดาห์
หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มคั ด เลื อ กหนั ง สื อ ใหม่
สามารถแจ้งความประสงค์ หรือ ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
ได้ทเี่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ www.facebook.com/arc.nrru1 หรือทีเ่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ
: เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัฒนา
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ชั้ น 3 หมายเลขโทรศั พ ท์
0-4400-9009 ต่อ 2321, 2322 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11
มีนาคม 2562 (รับจ�ำนวนจ�ำกัด)

ขับขี่ปลอดภัย วัยรุ่นยุคใหม่
ต้องหมวกกันน็อค ไม่ย้อนศร และรักษากฎจราจร

