แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 ประจ�ำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
Scan QR Code
ข่าวเด่นรายสัปดาห์
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ม.ราชภัฏโคราช อัญเชิญโล่พระราชทานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ
รวดเร็ว ฉับไว

มอบแก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองโล่ต่อครึ่งปีหลัง

ปฏิทินกิจกรรม
1-8 ต.ค. 62

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั พิธอี ญ
ั เชิญโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชงิ โล่พระราชทานฯ ครัง้ ที่ 51 มอบให้ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครองโล่พระราชทานต่ออีก 6 เดือน เมื่อวันที่ี 24 กันยายน 2562 ณ บริเวณ
ด้ านหน้ าอาคารเฉลิมพระเกี ยรติ (อาคาร 9) มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานอัญเชิญโล่พระราชทาน
มอบให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผูร้ บั มอบโล่พระราชทาน พร้อมอัญเชิญ
ไปประดิษฐานยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเวลา 6 เดือน ซึง่ มีคณะผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาของทัง้ สองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี
การจัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ
ครัง้ ที่ 51 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยเสมอกัน
ที่คะแนน 0 : 0 ท�ำให้ได้ครองโล่พระราชทานร่วมกันมหาวิทยาลัยละ 6 เดือน โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ครองโล่พระราชทานก่อน 6 เดือนแรก และได้อัญเชิญโล่มอบให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองโล่พระราชทานต่ออีก 6 เดือนหลัง ต่อจากนั้น
เมื่อครบก�ำหนด 1 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชงิ โล่พระราชทานฯ ครัง้ ที่ 52 ซึง่ ก�ำหนดการจัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ข่าวดี! สวัสดิการออมทรัพย์ เปิดให้ถอนหุ้นคืน

ตามมติ ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารออมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ครัง้ ที่ 9/2562 เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกถอนหุน้ คืนวงเงิน 5,000,000 บาท
โดยสมาชิ ก ที่ ส นใจถอดหุ ้ น จะต้ อ งถื อ หุ ้ น อย่ า งน้ อ ย 12 เดื อ น ถึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ถ อนเงิ น หุ ้ น
บางส่ ว นคื น ได้ ซึ่ ง จะต้ อ งมี เ งิ น คงเหลื อ 30% ของหุ ้ น สะสม หรื อ กรณี ที่ ส มาชิ ก ที่ กู ้ เ งิ น
จากสวั ส ดิ ก ารออมทรั พ ย์ ทุ ก ประเภท หากจะถอนค่ า หุ ้ น คื น จะต้ อ งมี เ งิ น คงเหลื อ 30%
ของเงินกู้แต่ละประเภทเช่นกัน (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน)
สมาชิ ก ที่ ส นใจถอนหุ ้ น คื น สามารถติ ด ต่ อ รั บ เอกสาร พร้ อ มยื่ น ความจ� ำ นงได้ ที่
งานสวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ
ทับแก้ว ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1604
หรือ 0-4424-7025 ถอนหุ้นคืนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 ต.ค. 62
เปิ ดเวทีรับฟั งความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์
4-6 ต.ค. 62
ละครเวที ภ าษาอัง กฤษ เรื่ อ ง “Cinderella
the Musical” ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
5 ต.ค. 62
งานทอดผ้ าป่ าเพื่อการศึกษา ชมรมพิราบขาว
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
7 ต.ค. 62
โครงการนาฏยวิจิตรศิลป์ ประจ�ำปี การศึกษา
2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ ภิรมย์ อาคาร 36 ชัน้ 1
8 ต.ค. 62
โครงการวรรณคดีการละคร เรื่อง พิลาลสพิมพิลา
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
อบรมการส่งเสริมการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(IG LIBRARY) ณ ห้ องสาธิต ส�ำนักวิทยบริการฯ
ชัน้ 5
9 ต.ค. 62
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่ อง Design
trends 2019 ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
12-13 ต.ค. 62 หยุดราชการ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 62
หยุ ด ราชการชดเชย วัน คล้ า ยวัน สวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ชมรมพิราบขาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ การศึกษา “สมทบทุนออกค่าย
อาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น
ครัง้ ที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00
ถึง 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ภายในงานได้จดั ให้มกี ารตัง้ กองผ้าป่าสามัคคี
การฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาพงษ์เชฎฐ์
ธีรว์โส ป.ธ.9 การถวายภัตตาหารเพล การจัดโรงทาน
และชมการแสดงดนตรี ซึ่ ง ผู ้ มี จิ ต อั น เป็ น กุ ศ ล
สามารถร่วมท�ำบุญบริจาคปัจจัยถวายต้นผ้าป่า หรือ
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 3 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3631 หรือ ผูป้ ระสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0916-0161

ราชภัฏโคราช น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4

โอกาสแจ้งเกิด! NRRU PR เปิดรับสมัคร
นักศึกษาชาย-หญิง NRRU PRESENTER

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาชาย-หญิง ทุกชัน้ ปี ทีม่ คี วามมัน่ ใจ
และมีบุคลิกภาพดี ร่วมสมัครเป็น NRRU PRESENTER ของมหาวิทยาลัย
ซึง่ นักศึกษาทีส่ นใจสามารถกรอกประวัตสิ ว่ นตัว ชือ่ -นามสกุล ชือ่ เล่น สาขาวิชา
คณะ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา เฟซบุ๊ก หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบรูปถ่าย
ชุดนักศึกษา ส่งมาที่อีเมล nrrupr@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียด
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย
ดร.ไสว กันนุลา ผู้อ�ำนวยการกองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย การสมัครเพิม่ เติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 9 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์
บุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันเสด็จ 0-4400-9009 ต่อ 9000, 9110 (โอกาสแจ้งเกิดมาถึงแล้ว...ส่งก่อนมีสทิ ธิก์ อ่ น)
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถงึ นักศึกษา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครือ่ งทองน้อย และกล่าวถวาย เข้ า ระบบท� ำ การประเมิ น อาจารย์ ผู ้ ส อนออนไลน์ ภาคการศึ ก ษาที่ 3
ราชสดุดี ซึง่ มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต�ำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาสามารถท�ำการประเมินอาจารย์ย้อนหลังได้
ในภาคการศึ ก ษาที่ 1-2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 และภาคการศึ ก ษาที่ 3
และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นกษัตริยร์ ชั กาลที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
แห่ ง พระบรมราชจั ก รี ว งศ์ เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ย์ ร าชสมบั ติ เมื่ อ วั น ที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เมษายน 2394 เสด็จสวรรคต เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2411 ต่อมาพระบาทสมเด็จ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ต่อ 9133, 9135
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วนั ที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ราชภัฏโคราช ชวนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทุกจังหวัดได้จดั พิธวี นั คล้าย
ชมการแสดงนาฏยวิจิตรศิลป์ ปี 62
วันเสด็จสวรรคตฯ ขึน้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดี
และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทมี่ ตี อ่ ปวงชนชาวไทย
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จะจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการนาฏย
UBI NRRU ชวนร่วมประกวด IDEA WoW
วิ จิ ต รศิ ล ป์ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
“ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน”
เวลา 16.00-20.30 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
นครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ด้านนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย การแสดงชุด
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