แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 14 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
Scan QR Code
APIC NRRU จับมือ จ.นครราชสีมา และภาคีเครือข่าย 33 แห่ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
MOU ขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวดเร็ว ฉับไว

“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก”

ปฏิทินกิจกรรม
4 ก.พ. 62
4-6 ก.พ. 62

เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจร ตามแนวพระราชด�ำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) ร่วมกับ
จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก” ณ หอประชุม
ศูนย์ฝกึ อบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่ โดยได้รบั เกียรติจาก นายวิวฒ
ั น์ ศัลยก�ำธร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรือ่ ง การพัฒนาพืน้ ที่
แบบบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคการเกษตรด้วยระบบผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน
อาหารปลอดภัย พร้อมด้วย นายศักดิฤ์ ทธิ์ สลักคาํ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
การจัดงาน ดร.อานรรต ใจส�ำราญ รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 33 แห่ง
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เกิดจากการความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัด
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สูก่ ารพัฒนาเกษตรกรรมและอาหารปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน จังหวัดนครราชสีมา
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนในท้องถิน่ ตามพระราโชบายของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ โดยมีขอบเขตความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายทั้ง 33 แห่ง คือ ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรในทุกพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทุกภาคของไทย แก้ปญ
ั หาความยากจน ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ส่งเสริมกระบวนการผลิต
การบริโภคอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน�้ำที่ยั่งยืน สนับสนุน
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเท่าเทียมทางสังคมอีกทัง้ มีการบูรณาการระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตรให้มีความพร้อมต่อภัยพิบัติ และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมอิ ากาศ รวมไปถึงจะมีการขยายผลความร่วมมือเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทุกภูมิภาคของไทย
ขยายไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนฯ ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
จุดเชือ่ มต่อการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดเกษตรอินทรียค์ รบวงจรในจังหวัด
นครราชสีมาและนานาชาติ ณ ศูนย์ฝกึ อบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่ อีกทัง้ ยังส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างศักยภาพยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเครือข่าย
ในประเทศสู่สากล และขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

5 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62

15 ก.พ. 62

สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ หอประชุมอนุสรณ์
70 ปี
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
2562 “เทิดพระเกียรติลน้ เกล้าฯ พระผูท้ รงเป็น
มิ่ ง ขวั ญ แห่ ง แผ่ น ดิ น ” ณ ลานอนุ ส าวรี ย ์
ท้าวสุรนารี และศูนย์การค้าเทอมินอล 21
โคราช
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์
โครงการให้คำ� ปรึกษาด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สวั ส ดิ ก ารออมทรั พ ย์
ประจ�ำปี 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้ม
สะสมผลงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ราชภัฏโคราช เสริมสร้างคุณธรรม
จัดบรรยายธรรมวินัย
จากพุทธโอษฐ์

กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการบรรยายธรรม
“ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์ ” โดยได้ รับความเมตตา
จาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้ าอาวาส
วัดนาป่ าพง จังหวัดปทุมธานี เป็ นวิทยากรในการ
บรรยายธรรม ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้ อ งประชุม สุวัจ น์
ลิปตพัลลภ 3
จึ ง ขอเชิ ญ คณะผู้ บริ ห าร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
เข้ ารั บฟั งการบรรยายธรรม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการ
นักศึกษา ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 3420

ภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดีสัปดาห์นี้
งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. 62

4 ก.พ. 62
เวลา 17.30 น.
				
				
				
				
				
				
5 ก.พ. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
6 ก.พ. 62
เวลา 06.45 น.
				
				
				
8 ก.พ. 62
เวลา 13.30 น.
				

กล่าวรายงานและต้อนรับ ดร.ฉวีรตั น์
เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำ
กระทรวงวัฒนธรรม ในพิธีเปิดงาน
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์
ท้ า วสุ ร นารี ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง
จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 2/2562 ณ ห้ อ งประชุ ม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ร่ ว มท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรกั บ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ในกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมายให้
ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

วันแรก! NRRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปี 62
รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิ ดรั บสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ ระดับปริ ญญาตรี ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ประเภทโควตา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิ ดรับสมัครและช�ำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทุกสาขา และเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส 7-11 ทุกสาขา ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง
29 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร
ได้ ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th ซึง่ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสทิ ธิ์สมั ภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18-19
เมษายน 2562 และประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการคัด เลื อ ก ในวัน ที่ 24
เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส�ำนักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน อาคาร 9 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9134

ศูนย์แพทย์เขตเมือง ขอเชิญบุคลากร
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะด�ำเนินการ
ตรวจคัด กรองความเสี่ ย งด้ า นสุข ภาพให้ กับ คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
ในกลุม่ อายุ 35 ปี ขึ ้นไป โดยมีกิจกรรมในการตรวจ คือ เจาะน� ้ำตาลในเลือด
(เจาะปลายนิว้ ) ชัง่ น� ้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตสูง วัดรอบเอว
ค�ำนวณหาค่า BMI เพือ่ ค้ นหาและเฝ้าระวังผู้ทมี่ ภี าวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคอ้ วน
โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต สูง และคัด กรองโรคมะเร็ ง เต้ า นม
มะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ทีม่ อี ายุ 30 ปี ขึ ้นไป (โดยการตอบแบบสอบถาม)
เพื่อท�ำการคัดกรองเบื ้องต้ นและส่งต่อเพื่อพบแพทย์หากพบความผิดพลาด
ในระยะเริ่ มแรกจะได้ ด�ำเนินการรักษาได้ ทนั ท่วงที
ทังนี
้ ้ ศูนย์แพทย์เขตเมือง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่
ภายในมหาวิทยาลัย เข้ ารั บการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้ านสุขภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ โดยวัน เวลา และสถานที่ในการออกตรวจคัดกรอง
จะประสานไปยังคณะต่าง ๆ อีกครัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
ศูนย์แพทย์เขตเมือง อาคาร 27 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 2716, 2717

ราชภัฏโคราช เสริมศักยภาพบุคลากร
อบรมท�ำรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง

ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ได้ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท�ำ รายงานควบคุ ม ภายใน
ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐและการบริหารความเสีย่ ง ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโรเมนติก รีสอร์ทแอนด์สปา
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์
โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
นางสาวผ่ อ งพรรณ วิ เ ศษศุ ภ การ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี
กล่าวรายงานการจัดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การจัดท�ำ
รายงานควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานรัฐและการบริหารความเสี่ยง
วิทยากรโดย ส�ำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา
การจัดโครงการครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากกระทรวงการคลัง ได้มมี าตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ได้จัดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของภาครัฐถือปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ มี ระบบการควบคุมภายในที่ดี ด้ ว ยเหตุ นี้ ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
จึงจัดการอบรมขึน้ เพือ่ ให้คณะกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรผูจ้ ดั ท�ำรายงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดท�ำรายควบคุมภายใน
ตามหลั ก เกณฑ์ ใ หม่ พร้ อ มทั้ ง ได้ ท บทวนรายงานแผนควบคุ ม ภายใน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ควบคู่กันไป อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัย ได้มีแนวปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และน�ำไปใช้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องสมุด ราชภัฏโคราช ชวนชาว Social Media
ใช้แอปพลิเคชั่น Liberty Link

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผูใ้ ช้บริการทุกท่าน
ดาวน์โหลดแอปพลีเคชั่น “Liberty Link” ส�ำหรับเข้าถึงการใช้งานห้องสมุด
ได้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและจองใช้ทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobility) พร้อมกันนี้ยงั สามารถ
ชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายการทรัพยากรใหม่ และมีขอ้ ความแจ้งเตือน
นอกจากนีส้ ามารถตรวจสอบรายการยืม-คืน ยืมต่อทรัพยากร (Renew)
บนระบบออนไลน์ได้ดว้ ยตนเอง แอปพลิเคชัน่ นี้ เปิดให้ใช้งานได้ทงั้ ระบบ iOS
และระบบ Android โดยสามารถค้นหาแอปพลิเคชั่นได้ เพียงแค่พิมพ์ค�ำว่า
“Liberty Link” บน Play store หรือ Apps store ท�ำการตั้งค่าการใช้งาน
เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2312, 2313

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ยังไม่ผ่านการรับรองรายงานการประชุม)
ตามที่ ส ภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครราชสีม า ได้มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราช
เบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ขออนุญาตด�ำเนินการก่อนเริม่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามล�ำดับดังนี้
- นายพงษ์ ศิ ริ กุ สุ ม ภ์ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ในนาม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบกระเช้าสวัสดี
ปีใหม่ พ.ศ. 2562 แก่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย
- นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีให้แก่ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เนื่องในโอกาสได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อีกวาระหนึ่ง
- นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากนั้นด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยสรุป
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 มีดังต่อไปนี้
1. สภามหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่
- นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ
และอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง มอบเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
(รุ ่ น ทวี คู ณ ) ให้ แ ก่ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า น
รวมทั้ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ
เป็นกรณีพิเศษ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในวันที่ 21-30 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคลือ่ นสรีรสังขาร
พระเทพวิ ท ยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว
วัดหนองแวงพระอารามหลวง ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ถนนรอบเมือง
บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 11 หน้า โดยมีการแก้ไข
3. สภามหาวิทยาลัยรับทราบเรือ่ งทีป่ ระธานมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
3.1 ข้อบังคับฯ ที่ผ่านความเห็นชอบและนายกสภา
มหาวิทยาลัย ลงนามแล้ว ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ลงวันที่
21 ธันวาคม 2561)
3.2 รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานและการติดตามงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
3.3 หนังสือ/วารสาร ที่มอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้แก่

- ศาสตราจารย์ วุ ฒิ ส าร ตั น ไชย เลขาธิ ก ารสถาบั น
พระปกเกล้า สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562
- วารสาร NEWS No.107 ฉบับพฤศจิกายน 2561 และ
วารสาร NEWS No.108 ฉบับธันวาคม 2561
- คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า จะจั ด การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ล ชิ ง ถ้ ว ยเกี ย รติ ย ศของ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกอล์ฟค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
4. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตัง้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน�้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ และมอบให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการและจัดท�ำค�ำสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�ำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม
5. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ�ำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่
อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็ น เลขานุ ก าร และมอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด� ำ เนิ น การและจั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง
สภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�ำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม
6. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควร
เป็นอธิการบดี จ�ำนวน 3 ท่าน ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนำ� เสนอ
โดยให้น�ำเสนอวิสัยทัศน์ คนละ 5 นาที และตอบค�ำถาม คนละ 1 นาที
จากนั้นได้เห็นชอบให้มีการลงคะแนนลับ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
เลือกผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
เนาวนนท์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
และมอบให้ มหาวิ ท ยาลั ยด� ำ เนิ นการเกี่ ยวกั บการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งต่อไป
7. ก� ำ หนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และก�ำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราช
เบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ประสานและแจ้ ง ให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ทราบอีกครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน�้ำใส
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปผลการประชุม

