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เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์
คิดการ ประธานทีป่ ระชุมคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวง
ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินงานส�ำหรับความร่วมมือเพือ่ ยกระดับสมรรถนะของอาจารย์ นักศึกษา และครูในพืน้ ที่
แล้วจึงเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กับ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
พร้อมกันนีไ้ ด้เข้าร่วมพิธลี งนามความร่วมมือเพือ่ พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ ยกระดับการเรียนการสอนวิชาเกีย่ วกับทักษะสมอง
เพื่อบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) ระหว่างสภาคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่งกรุ๊ป) โดยประธานในพิธี ได้มอบนโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินงานฯ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) กล่าวความเป็นมาและการด�ำเนินงานในความร่วมมือของทุกฝ่าย
ปิดท้ายด้วยการลงนามในบันทึกความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน
พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ ผู ้ ส อน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง ตามแผนการด�ำเนินงานที่ตกลงร่วมกัน ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางที่พิจารณาร่วมกัน ส�ำหรับวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายวิชาสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาการค�ำนวณ
และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันเดียวกันได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและจัดอบรมพัฒนา
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพือ่ บริหารจัดการชีวติ อันเป็นการเพิม่ สมรรถนะด้านการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5-6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62

ประชุมงานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 41
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชงิ โล่พระราชทาน ฯ
ครั ง้ ที่ 51 ณ สนามกีฬากลาง ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสูง
ศรีธานี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 24
การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัย
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ “หลั ก สู ต รและ
การสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5”
ณ ห้ อ งแกรนด์ บอลลู ม โรงแรมสี ม าธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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

ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ
และน�ำเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย
คณะครุ ศ าสตร์ และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ
9 หน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชน ขอเชิ ญ ผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม วิ ช าการและน� ำ เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “หลักสูตร
และการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 :
The 5th National & International Conference
on Curriculum and Instruction ในหั ว ข้ อ
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย น
ที่ ห ลากหลาย ในศตวรรษที่ 21 วั น จั น ทร์ ที่ 4
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมสีมาธานี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7872-0199

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งสูงขึน้
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ จากมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์
ลิปตพัลลภ 1 จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวสายฝน วิ ลั ย พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายสนับสนุน สังกัดงานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงาน
อธิ ก ารบดี ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง สู ง ขึ้ น ในต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป ระดับช�ำนาญการ
2. นายอนุพงษ์ โพธิ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
สั ง กั ด งานระบบเครื อ ข่ า ย ส� ำ นั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งสูงขึ้น ในต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช�ำนาญการ

แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ดร. เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 3 เพือ่ ให้การจัดประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ดังนี้
1. เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว
หากคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ/ส�ำนัก/สถาบัน ติดภารกิจไปราชการ โปรดท�ำบันทึก
เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้แทนเข้าประชุม
2. หากท่านมีความประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุม
ขอความกรุณาน�ำเสนอเรือ่ งต่ออธิการบดีเพือ่ พิจารณาอนุญาต พร้อมส่งเอกสาร
ประกอบทัง้ หมด มายังหน่วยงานเลขานุการและประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 ภายในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 หากส่งเกินก�ำหนดจะน�ำไปบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป

หอพักหญิง ราชภัฏโคราช
เทรนผู้อยู่อาศัยป้องกันอัคคีภัย

ส�ำนักงานหอพักหญิง กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า ขอเชิ ญ ผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ
ในวั น เสาร์ ที่ 9 มี น าคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้ อ งโถง
อาคารหอพักหญิง ชั้น 2 กิจกรรมการอบรมได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ในสถานที่ ท� ำ งาน การอพยพหนี ไ ฟ
อย่างปลอดภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การสาธิตฝึกปฏิบตั อิ พยพหนีไฟ และการตรวจสอบผูบ้ าดเจ็บ ผูส้ นใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานหอพักหญิง อาคารหอพักหญิง
ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 4800

วันประกาศศักดา “ศึกลูกหนัง พี่น้องสองราช”
ราชภัฏ VS ราชมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริ หาร คณาจารย์
บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และผู้สนใจ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครัง้ ที่ 51 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562
โดยก�ำหนดการ มีดงั นี ้
พิธีอัญเชิญโล่ พระราชทานและให้ โอวาทแก่ นักฟุตบอล
ณ หอประชุมใหม่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 14.30 น. นักกีฬาและผู้นำ� นักศึกษาตังขบวน
้
พร้ อมกันบริเวณพิธี
เวลา 15.00 น. กรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้ อมกันบริเวณพิธี
เวลา 15.09 น. รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ประธานในพิธี กล่าวค�ำส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หน้ าพระบรมสาทิสลักษณ์
และกล่าวให้ โอวาท มอบพวงมาลัยแก่นกั กีฬาฟุตบอล มอบธงมหาวิทยาลัย
ให้ แก่นายกองค์การบริหารนักศึกษา และอัญเชิญโล่พระราชทานฯ จากที่ตงั ้
มอบโล่ให้ แก่ตวั แทนนักศึกษา
- ตัวแทนนักศึกษาน�ำโล่พระราชทานประดิษฐานบนเสลีย่ ง
อัญเชิญโล่ จากนันขบวนเสลี
้
่ยงอัญเชิญโล่พระราชทานเคลื่อนออกจาก
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
พิธีอัญเชิญโล่ พระราชทานฯ จากเสลี่ยงและพิธีเปิ ดการแข่ งขัน
ณ สนามกีฬากลาง ม.เทคโนโลยีราชมงคล
เวลา 15.30 น. ขบวนอัญเชิญโล่พระราชทานฯ เคลือ่ นเข้ าสูส่ นามกีฬากลาง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลา 16.30 น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึงปะร� ำพิธี
- กองเชียร์ของทังสองมหาวิ
้
ทยาลัย เริ่มเชียร์และแปรอักษร
- ขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้ าสูส่ นาม
- ผู้น�ำนักศึกษาและกรรมการบริ หารทังสองมหาวิ
้
ทยาลัย
ตังแถวข้
้
างเสลี่ยงอัญเชิญโล่พระราชทานฯ
- อาจารย์ผ้ อู ญ
ั เชิญโล่ รับโล่พระราชทานฯ จากนักศึกษา
ทังสองมหาวิ
้
ทยาลัยอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ขึ ้นวางบนแท่นประดิษฐาน
บนปะร� ำพิธี
- ผศ.ชูชยั ต.ศิริวฒ
ั นา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดการแข่งขัน
ั้
ทยาลัย
- การแสดงพิธเี ปิดร่วมกัน โดย เชียร์ลดี เดอร์ทงสองมหาวิ
เวลา 17.30 น. เริ่ มการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ
เวลา 19.15 น. พิธมี อบโล่พระราชทานฯ ให้ แก่มหาวิทยาลัยทีช่ นะการแข่งขัน
มอบของที่ ร ะลึก แก่ นัก ฟุต บอลทัง้ สองมหาวิ ท ยาลัย นัก ศึก ษาร่ ว มกัน
ร้ องเพลงสามัคคีชมุ นุม และเพลงสรรเสริ ญพระบารมี เสร็จพิธี
ในโอกาสนี ้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่ วมชม เชียร์ และให้ ก�ำลังใจ
แก่นกั ฟุตบอล เชียร์ลดี เดอร์ และกองเชียร์ของทัง้ 2 มหาวิทยาลัย “แฟนลูกหนัง
ศึกสองราชอย่าพลาดชม”

