แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 21 ประจ�ำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Scan QR Code
ราชภัฏโคราช เสริมสร้างคุณธรรมแก่นักศึกษา
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
จัดบรรยายธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
20 ก.พ. 62

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จดั โครงการบรรยายธรรม “ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์” โดยได้รบั ความเมตตาจาก พระอาจารย์
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรม
ณ ห้ อ งประชุ ม สุ วั จ น์ ลิ ป ตพั ล ลภ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ธ านั น ธ์ โพธิ์ ช าธาร
รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวอาราธนาต้อนรับพระอาจารย์ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ร่วมรับฟังบรรยาย จากนั้นเป็นการแสดงธรรม เรื่อง ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
การจัดโครงการบรรยายธรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้เล็งเห็นคุณค่าของพระสัจธรรมค�ำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ติดตามผลงาน
ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล มาโดยตลอด พบว่าพระอาจารย์เป็นผู้ทรงภูมิความรู้
ด้านพุทธวจนเป็นอย่างดี จึงได้อาราธนาเชิญมาบรรยายธรรมให้แก่นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
และพุทธศาสนิกชนที่สนใจกว่า 700 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรูค้ วามเข้าใจในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามทางพระพุทธศาสนา พร้อมทัง้ สามารถน�ำหลักค�ำสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ไปประพฤติ ปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง

ขอแสดงความยินดีกบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ต�ำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกบั ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สายวิชาการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ผู้ที่ได้รับอนุมัติ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการ จากมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญน�ำ โสภาอุทก ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา สายวิ ช าการ สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน กลุ ่ ม วิ ช ากฎหมายมหาชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย เดชอุดม ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิรมิ งคลกาล ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร แสงสง่า ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธแี ถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชงิ โล่
พระราชทานพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครัง้ ที่ 51
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22 ก.พ. 62
กิจกรรม KM Day ครัง้ ที่ 2 และกิจกรรมประเมิน
ภาวะความสุขของบุคลากร ส�ำนักวิทยบริการฯ
ณ ส�ำนักวิทยบริการฯ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
24 ก.พ. 62
สัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสุวัจน์
ลิปตพัลลภ 3
27 ก.พ. 62
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
27-28 ก.พ. 62 โครงการค่ า ยคุ ณ ธรรมการเรี ย นรู ้ ต ามรอย
พระยุคลบาท กิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรม
น� ำ ชี วิ ต พอเพี ย ง ณ บ้ า นสุ ข สมบู ร ณ์
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2 มี.ค. 62
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชงิ โล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครัง้ ที่ 51
ณ สนามกีฬากลาง ม.เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

ห้องสมุด ราชภัฏโคราช
ปิดให้บริการ 1 วัน

ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
จะจัดกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 2 และกิจกรรม
ประเมินภาวะความสุขของบุคลากรภายในส�ำนัก
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00
ถึง 16.30 น. ณ ส�ำนักวิทยบริการฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมภายในส�ำนัก
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง จะท� ำ การปิ ด
ให้บริการในวันดังกล่าว เป็นเวลา 1 วัน และจะเปิด
ท�ำการตามปกติ ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 2310, 2311

ราชภัฏโคราช บุกโรงเรียนบุญวัฒนา
ชวนน้อง ม. 6 เรียนมหาวิทยาลัยคุณภาพใกล้บ้าน

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ เดินทาง
เข้ าร่ วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ OPEN HOUSE
ประจ� ำปี การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรี ยน
บุญวัฒนา ต�ำบลหัวทะเล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การลงพื ้นทีแ่ นะแนวการศึกษาครัง้ นี ได้
้ รับความสนใจจากนักเรี ยน
ที่ร่วมกิจกรรมเข้ ามาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
ของมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2562 โดยมี คณาจารย์ บุคลากรจาก
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พร้ อมด้ วย บุคลากรงานประชาสัมพันธ์
ส�ำนักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน และนักศึกษาของทัง้ 6 คณะ
ลงพืน้ ที่แนะแนวการศึกษาต่อเพื่อให้ นักเรี ยนได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร
ทางการศึก ษาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ง ถื อ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางที่ จ ะช่ ว ย
ให้ นัก เรี ย นได้ ตัด สิ น ใจเรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี คุณ ภาพอยู่ใ กล้ บ้ า น
และสมัครเข้ าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป

บริจาคโลหิตต่อชีวติ เพือ่ นมนุษย์ หนึง่ คนให้ สามคนรับ

ส� ำ นั ก งานเหล่ า กาชาดจังหวัด นครราชสีม า ภาคบริการโลหิ ต
แห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ซึ่งผู้มีจิต
อันเป็นกุศลสามารถบริจาคโลหิตได้ทกุ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
0-4434-2408

Korat2film ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา
ส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น “หนังรัก(ษ์)”

เทศบาลนครนครราชสี ม า ร่ ว มกับ กลุ่ม คนท� ำ หนัง สัน้ โคราช
(Korat2Film) ขอเชิ ญ นัก เรี ย น นัก ศึก ษา ส่ง ผลงานเข้ า ร่ ว มประกวด
ภาพยนตร์ สัน้ หัวข้ อ “หนังรั ก(ษ์ )” ชิงทุนการศึกษากว่า 21,000 บาท
โดยผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวัล จะน� ำ ไปจัด แสดงในเทศกาล KORAT FILM
FESTIVAL 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ณ บริ เวณลานด้ านข้ าง
วัดพายัพ (พระอารามหลวง) ถนนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ นักเรียน นักศึกษาทีส่ นใจ สามารถศึกษารายละเอียด
การประกวดได้ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Korat2film สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1456-9613 ร่ วมส่งผลงานได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ไปจนถึง
วันที่ 16 มีนาคม 2562

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
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ทุ ก สาขา และเคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส 7-11 ทุ ก สาขา
ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์- 29 มีนาคม 2562
ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ ทเ่ี ว็บไซต์
www.entrance.nrru.ac.th ซึง่ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ มั 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 มวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 9 ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9134

ส�ำนักคอมฯ ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์
ถึงผู้ใช้ บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกท่าน เนือ่ งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ า ยที่ ใ ช้ เ ก็ บ ฐานข้ อ มูล ในปั จ จุบัน มี ก ารท� ำ งานผิ ด พลาดบ่ อ ยครั ง้
(ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นเก่า) ซึ่งส�ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ ท�ำการย้ ายฐานข้ อมูล
ไปยัง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยใหม่ พร้ อมทัง้ ปรั บ ปรุ ง บัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ง าน
ระบบเครือข่าย และเพิม่ ระบบเปลีย่ นรหัสผ่านบัญชีผ้ ใู ช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใช้ งานระบบเครื อข่าย ซึ่งผู้ใช้ บริ การท่านใด
พบปั ญหาเกี่ ยวกับระบบเครื อข่าย สามารถแจ้ งระบุปัญหาได้ ที่เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ : It Support Nrru หรื อที่ งานระบบเครื อข่าย  ส�ำนักคอมพิวเตอร์
อาคาร 27 ชัน้ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2733

UBI NRRU ขอเชิญประกวด IDEA
สร้างธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ โดยใช้เสน่ห์ชุมชน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้าง
และพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับธนาคารออมสิน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
IDEA ธุรกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ทันสมัย กิจกรรม Smart Start idea
by GSB Startup ภายใต้แนวคิด สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้
เสน่ห์ชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท โดยมีกติกาการประกวดดังนี้
1. กด Like & Share โจทย์จาก Facebook : GSB SMEs Startup
พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามโจทย์ที่ก�ำหนด
3. ส่งคลิปวิดีโอให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start idea by
GSB Startup ประจ�ำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ตัดสิน
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : GSBSMEsStartup สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศู น ย์ บ ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ อาคารศู น ย์ อ าหาร ชั้ น 1 หมายเลขโทรศั พ ท์
0-4400-9009 ต่อ 3310, 3311 หรือ 08-6451-7536

ปิดน�้ำ-ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้
ช่วยมหาวิทยาลัยประหยัด ช่วยชาติลดการใช้พลังงาน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ยังไม่ผ่านการรับรองรายงานการประชุม)

ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ มี ก ารประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราช
เบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น โดยสรุปมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 มีดังต่อไปนี้
1. สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
จ�ำนวน 9 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข
2. สภามหาวิทยาลัยรับทราบเรือ่ งทีป่ ระธานมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
2.1 ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยทีผ่ า่ นความเห็นชอบและนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
(1) ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1/2562
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 18 มกราคม 2562)
(2) ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2/2562
เรือ่ ง แต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
(ก.อ.ม.) แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง (ลงวันที่ 18 มกราคม 2562)
2.2 สรุ ป ผลการประชุ ม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
2.3 รายงานสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานและการติ ด ตามงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
2.4 หนังสือ/วารสาร ทีม่ อบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้แก่
- วารสาร NEWS No.109 ฉบับมกราคม 2562
- รายงานประจ�ำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อันเนื่องจาก รองศาสตราจารย์
ดร.สุ ธ านั น ธ์ โพธิ์ ช าธาร ได้ ค รบวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รั ก ษาราชการ
แทนอธิ ก ารบดี ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 จนกว่ า
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และมอบให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการ
และจัดท�ำค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�ำเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการและ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 ราย
และมอบให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการต่อไป ประกอบด้วย

- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ�ำนวน
1 ราย ได้แก่
(1) นางสาวบุญน�ำ โสภาอุทก สาขาวิชากฎหมายมหาชน
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่
(1) นายพิทักษ์ชัย เดชอุดม สาขาวิชากฎหมายเอกชน
(2) นายสืบศักดิ์ สิรมิ งคลกาล สาขาวิชาครุศาสตร์ (อนุสาขาวิชา
ศิลปศึกษา)
(3) นายธนากร แสงสง่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
5. สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จ� ำ นวน 1 คน ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
จ�ำนวน 20 คน และระดับปริญญาบัณฑิต จ�ำนวน 208 คน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 229 คน และมอบให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการต่อไป
6. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2562 และมอบให้มหาวิทยาลัยด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
7. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย และ
มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ก่ อ นน� ำ เสนอส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อด�ำเนินการต่อไป ดังต่อไปนี้
(1) กรณีปรับอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวน 12 หลักสูตร
ได้แก่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ�ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
		
- หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ระดับปริญญาโท
		
- หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2560)
ระดับปริญญาเอก
		
- หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2560)
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
		
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ระดับปริญญาโท
		
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
		
ระดับปริญญาตรี
		
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
		
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
		
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ระดับปริญญาโท
		
- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สื่อสารแบบบูรณาการ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(2) กรณีปรับรายละเอียดรายวิชา จ�ำนวน 20 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
10) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2560)
11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

พ.ศ. 2560)

14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ฉบับปี

15) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
18) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ
(ฉบับปี พ .ศ. 2560)
19) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
20) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปี
พ.ศ. 2560)
(3) กรณีปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ�ำนวน 1 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
(4) กรณีปรับแผนการรับนักศึกษา จ�ำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
8. สภามหาวิทยาลัยอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง สู ง ขึ้ น ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ ระดั บ ช� ำ นาญการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
(1) นายอนุพงษ์ โพธิ ต�ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ� นาญการ
สังกัด งานระบบเครือข่าย ส�ำนักคอมพิวเตอร์
(2) นางสาวสายฝน วิไล ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช�ำนาญการ สังกัด งานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงาน
อธิการบดี
9. สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ถ อนค� ำ ขอตั้ ง งบประมาณ เงิ น นอก
งบประมาณคงคลัง 2561 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินนอก
งบประมาณเหลื อ จ่ า ย งบ บ.กศ. 2561 อนุ มั ติ ค รั้ ง ที่ 1 และมอบให้
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ ค� ำ ขอตั้ ง งบประมาณ พร้ อ มเหตุ ผ ลความจ� ำ เป็ น
เพื่อน�ำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
10. ก�ำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ มสุ วัจน์ ลิ ปตพั ลลภ 1 ชั้ น 3 อาคารยุ พราชเบญจมงคล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า และมอบหมายให้ เ ลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัยประสานและแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ
อีกครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน�้ำใส
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปผลการประชุม

