แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ราชภัฏคนเก่ง
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ “คนดีศรีสยาม”
บุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 97 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
6-10 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับประทานโล่รางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม”
ครั้งที่ 8 ประจ�ำปี 2562 สาขานักพัฒนาและท�ำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น
รับโล่รางวัลประทานโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทีป่ ระทานให้ไว้ โดยมี นายอ�ำพลเสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบโล่รางวัล
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
การมอบรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดย โครงการประกาศเกียรติคุณคนดี
ของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ท�ำความดี คืนคุณแผ่นดิน” ร่วมกับ
สมั ช ชานั ก จั ด รายการข่ า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สว.นท) น� ำ โดย
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานอ�ำนวยการโครงการฯ
จัดขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีนอ้ มน�ำตามรอยพระยุคลบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับ
ประทานรางวัล มาเป็นแบบอย่างแห่งการด�ำเนินชีวิต พร้อมทั้งน�ำความดีมาเผยแพร่ให้คนไทย
ได้เรียนรู้และร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยสืบไป

NRRU จับมือ Mode Solutions
MOU เร่งพัฒนาครูในรูปแบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
เนาวนนท์ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ บริษัท โมด โซลูชั่น จ�ำกัด โดย นายธีรพงศ์ รุ่งรวยทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ซึ่งวัตถุประสงค์
การลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานได้เห็นฟ้องต้องกัน ที่จะร่วมมือพัฒนางาน
ด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยร่วมกัน อันเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ และงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาครูในรูปแบบที่ครบวงจรร่วมกัน มีระยะเวลา
ความร่วมมือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

งาน KORAT ORGANIC OUTLET
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่
ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
9-10 ก.ย. 62 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานส�ำนักงานอธิการบดี
ณ ห้ อ งประชุม ฉัต รทิ พ ย์ รี ส อร์ ท อ.สูง เนิ น
จ.นครราชสีมา
10-11 ก.ย. 62 สอบแข่งขันบุคคลเพือ่ บรรจุแต่งตังเป็
้ นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3
11 ก.ย. 62
ประชุมนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 พบผู้บริ หาร
ณ หอประชุมใหม่
12 ก.ย. 62
อบรมพัฒนาทักษะทางภาษา คณะครุศาสตร์
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ประชุมสภาวิชาการ ครัง้ ที่ 7/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
14 ก.ย. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจ�ำปี
การศึกษา 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
18 ก.ย. 62
โครงการเปิ ดโลกกิ จ กรรม Open world
activities ณ หอประชุมใหม่
19 ก.ย. 62
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผ้ เู กษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ ชื่อ “สีสนั วันแห่งศักดิศ์ รี
คูค่ ณ
ุ ความดีที่ยงั่ ยืน”
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

27 ก.ย. นี้ ราชภัฏโคราช
พร้อมระเบิดความมัน
น�ำทัพนักแสดงช่อง 3
บุกหอประชุมใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญทุกท่าน
เตรี ย มพร้ อ มระเบิ ด ความมั น กั บ ทั พ นั ก แสดง
ช่อง 3 งานคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ในโครงการ
“ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ”
ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.
เป็ น ต้ น ไป ณ หอประชุ ม ใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา (ชมฟรีตลอดงาน)

ภารกิจอธิการบดีสัปดาห์นี้

งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 9-14 ก.ย. 62

9 ก.ย. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
				
				
				
				
				
				
				
10 ก.ย. 62
เวลา 11.00 น.
				
				
				
				
		
เวลา 13.30 น.
				
				
11 ก.ย. 62
เวลา 13.30 น.
				
				
12 ก.ย. 62			
				
				
				
13 ก.ย. 62
เวลา 13.30 น.
				
14 ก.ย. 62
เวลา 09.00 น.
				
				

- ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานส�ำนักงาน
อธิการบดี ณ ห้องประชุมฉัตรทิพย์
รีสอร์ท อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- กล่าวรายงานพิธีเปิดงาน Korat
Organic Outlet การจัดแสดงและ
จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตร
อุตสาหกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ
วิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่ ต.ไชยมงคล
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประธานประชุ ม คณะกรรมการจั ด
งบประมาณงานพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
ณ ห้องประชุม 36.02.05 อาคาร 36
ชั้น 2
ประชุมมอบนโยบายการด�ำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ณ ห้องอธิการบดี
ประธานเปิ ด การประชุ ม นั ก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 4 พบผู้บริหาร พร้อมบรรยาย
พิเศษ ณ หอประชุมใหม่
เข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห าร
ระดั บ สู ง ด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมและการลงทุ น วธอ.
รุ่น 6 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
ประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาค กศ.ปช. ประจ�ำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมาย
ให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ราชภัฏโคราช ชวนนักศึกษาเปิดโลกกว้าง
สร้างประโยชน์ให้ชุมชน “Open world activities”

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 3 เข้าใหม่
เลือกชมรมที่สนใจ ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2562
“Open world activities” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.00-17.00 น.
ณ หอประชุมใหม่
ภายในงานพบกับการจัดนิทรรศการเปิดโลกกิจกรรม แสดงผลงาน
แนะน�ำชมรมต่าง ๆ กว่า 40 ชมรม ชมการแสดงสุดพิเศษจาก วงโปงลาง
สายแนนล� ำ ตะคอง ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ชมมิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต จาก
วง Wanyai (แว่ น ใหญ่ ) และร่ ว มเล่ น เกมลุ ้ น รั บ ของรางวั ล มากมาย
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดชมรมเพิ่มเติมได้ท่ี องค์การบริหาร
นักศึกษาภาคปกติ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชัน้ 1 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 3420, 3421

NRRU ตะลุยตลาดนัดหลักสูตร
ชวนน้องๆ เดินตามฝันบนเส้นทางอุดมศึกษา

งานประชาสั ม พั น ธ์ กองกลาง ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ร่ ว มกั บ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 23 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”
เมือ่ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
พร้อมเปิดโลกทัศน์กระจายโอกาสทางการศึกษา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า และ
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง ถือเป็นโอกาสอันดีทคี่ ณาจารย์
นักเรียน และผู้ปกครอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือก
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีคณาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
พร้อมสอบถามข้อมูลหลักสูตร ก�ำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
และร่วมกิจกรรมเล่นเกมเป็นจ�ำนวนมาก

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มกี ารก�ำหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันที่ 25 กันยายน 2562 หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมิน คือ
สถาบันภาษา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และส�ำนักคอมพิวเตอร์
2. วันที่ 26 กันยายน 2562 หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมิน คือ
ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจยั และพัฒนา และส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
3. วันที่ 27 กันยายน 2562 หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมิน คือ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
4. วันที่ 30 กันยายน 2562 หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมิน คือ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานระดับส�ำนัก/สถาบัน ให้เตรียม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ซึง่ กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งก�ำหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ไปยังหน่วยงานที่สังกัดระดับส�ำนัก/สถาบัน เรียบร้อยแล้ว
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองประกันคุณภาพการศึกษา
อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1544, 9430

