แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 107 ประจ�ำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ราชภัฏคนเก่ง
วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง ผลงานโด่งดัง
สร้างชื่ออีก 1 รางวัล คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ

ปฏิทินกิจกรรม
1-8 ต.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกบั วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แชมป์ประเทศไทย 2 สมัยซ้อน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
“เยาวชนต้นแบบ” สาขาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี THAILAND MASTER YOUTH 2019
จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์ พัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทุกสาขา
จะต้องเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอมม์เบอร์ 2-3 อาคารชาแลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึง่ การมอบรางวัลครัง้ นี้
เพื่อเชิดชู หน่วยงาน องค์กร บุคคล หรือเยาวชนคนเก่งคนดี ที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กบั ประเทศ ได้เกิดความภาคภูมใิ จ และเพือ่ เป็นแรงบันดาลใจให้กบั เด็กและเยาวชนในสังคมไทย
ได้ร่วมกันท�ำความดี และสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

NRRU FRESHY BOY & GIRLS 2019
ร่วมเฟ้นหาหนุ่มสาวหน้าใหม่ดาว-เดือนมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นร่ ว มชมและเชี ย ร์ ผู ้ เ ข้ า ประกวดดาว-เดื อ น มหาวิ ท ยาลั ย
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 NRRU FRESHY BOY & GIRLS 2019 “Korat Society” ในวันพุธที่
2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-19.30 น. ณ หอประชุมใหม่
ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงเปิดตัวดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ชุดโชว์ตัวคอนเซ็ปต์
“Korat Society” การแสดงความสามารถพิเศษ และชมมินิคอนเสิร์ตจากวง Klear ซึ่งผู้สนใจ
สามารถส่งก�ำลังใจให้ กบั ผู้เข้ าประกวดดาว-เดือน หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ NRRU 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนา
นักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420

เปิดม่านละครเวทีภาษาอังกฤษสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
“Cinderella the Musical”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมละครเวทีภาษาอังกฤษพร้อมบรรยายไทย เรื่อง “Cinderella
the Musical” จัดแสดงระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เปิดให้ชมวันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น.
และ 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ซึง่ ผูส้ นใจสามารถส�ำรองจองทีน่ งั่ ในราคา
บัตรละ 79 บาท และ 99 บาท โดยสามารถจองบัตร หรือ ศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่
เฟซบุ ๊ ก แฟนเพจ : BAEnglishatNRRU สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ มเติ มได้ที่ นายวทัญญู
สุขกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ 06-1930-1818 และนางสาวดารารัตน์ เชาว์บัวหลวง หมายเลข
โทรศัพท์ 08-2318-4281

ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 ต.ค. 62
NRRU Freshy BOYS&GIRLS 2019
การประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมใหม่
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
(iGlibrary) ณ ห้ องสาธิต ส�ำนักวิทยบริ การฯ
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
14 ต.ค. 62
หยุ ด ราชการชดเชย วัน คล้ า ยวัน สวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมเปิดเวที
รับฟังความคิดเห็นต่อ
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และผู ้ ส นใจทุ ก ท่ า น เข้ า ร่ ว มเปิ ด เวที รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ผู ้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31
ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3130,
3131

ราชภัฏโคราช อบรมแนวทางต่อยอดการด�ำเนินงาน ขอเชิญตรวจคัดกรองความเสีย่ งการเป็นโรคเบาหวาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์
พัฒนาท้องถิ่นและจัดสรรงบยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง แนวทางต่อยอด
การด�ำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ฯ จากนั้นเป็น
การชี้ แ จงกระบวนการจั ด ท� ำ งบประมาณและการเขี ย นโครงการ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
งบประมาณ ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ การต่อยอด
โครงการพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ปิดท้ายด้วยผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
จัดท�ำแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์
การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อด�ำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาบัณฑิต ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผลิตและพัฒนาครู และพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรม
ราโชบายฯ ซึ่งขณะนี้ส�ำนักงบประมาณได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ จึงได้จัด
โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อทบทวนผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังนโยบาย
ทิศทางการพัฒนา และแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อน�ำไปต่อยอดการด�ำเนินโครงการของงบประมาณต่อไป

ส�ำนักวิทยบริการฯ ชวนเรียนรู้
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (IG LIBRARY)

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
สมัครเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (IG LIBRARY)
ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสาธิต
ส�ำนักวิทยบริการฯ ชั้น 5
ผู ้ ส นใจสามารถสมั ค รผ่ า นแบบฟอร์ ม ออนไลน์ หรื อ ศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริม
การเรียนรู้และประชาสัม พันธ์ ส�ำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 2312

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีอายุระหว่าง 44-59 ปี เข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน ภายใต้โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 โดยก�ำหนดการ มีดังนี้
- วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์แพทย์
เขตเมืองฯ อาคาร 27 ชัน้ 1 กิจกรรมเจาะเลือดเพือ่ ดูปริมาณน�ำ้ ตาลภายหลัง
การรับประทานอาหารกลางวัน 1-2 ชั่วโมง
- วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125) การอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีค่าน�้ำตาลปลายนิ้ว
110-199 มก./ดล. ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการวิจยั ทีจ่ ะคัดกรองค่าความเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มเติม
- วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. ณ ห้อง 32.07.05
อาคาร 32 ชัน้ 7 การตรวจวัดสารชีวเคมีในเลือด ผูท้ มี่ คี า่ น�ำ้ ตาลปลายนิว้
110-199 มก./ดล. ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน
สามารถสอบถามรายละเอียดการคัดกรองเพิม่ เติมได้ที่ อาจารย์สริ กิ าญจน์
สันติเสวี อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
หมายเลขโทรศัพท์ 06-5668-9491

แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563

หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบภายใน ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดท�ำแผน
การตรวจสอบภายใน นโยบายด้านการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัย และนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน
ของอธิการบดี มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุ นให้ มหาวิทยาลัยมี กระบวนการบริหารงานบุค คล
ทีี่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของส่วนราชการที่ก�ำหนด
3. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยควบคุมและบริหารจัดการ การใช้
วัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษตามนโยบายลดการใช้กระดาษอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย มีกระบวนการก�ำกับดูแลการรับทุน
สนับสนุนงานวิจยั จากภายนอกให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
จากการใช้เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร สามารถดาวน์ โ หลดแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายใน
http://www.old.nrru.ac.th/audit/main.php สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายใน อาคาร 9 ชัน้ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 1555

เก็บทรัพย์สินมีค่าส่วนตัวให้ปลอดภัยทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพในมหาวิทยาลัย

