แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 105 ประจ�ำวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ข่าวเด่นรายสัปดาห์
ราชภัฏโคราช จับมือ รร.สุรธรรมพิทักษ์
ประสานพลัง MOU เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี
นิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครัง้ นี้ เป็นการผนึกก�ำลังกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งทั้งสองสถาบันมีเจตนารมณ์ความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน คือ สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการปฏิรูปการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทัง้ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากร
สถานที่ เครือ่ งมือ และวัสดุอปุ กรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กบั นักเรียน
ครู และบุคลากรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รวมถึงทั้งสองสถาบันร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ให้ค�ำปรึกษาและบริการวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสรรที่นั่งในการ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่ก�ำลังศึกษา ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จ�ำนวนไม่เกินที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่
ลงนามเป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/62

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา
2559-2560 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น การเรี ย นการสอน ก�ำหนดการสอบปลายภาค
โดยเปลีย่ นเป็นวันที่ 21 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด หรือ
ศึกษารายละเอียดปฏิทนิ การศึกษาเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น อาคาร 9 ชั้ น 1 หมายเลขโทรศั พ ท์
0-4400-9009 ต่อ 9133, 9135

ปฏิทินกิจกรรม
25-30 ก.ย. 62 ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับส�ำนัก/สถาบัน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
27 ก.ย. 62
งานเปิดบ้าน OPEN HOUSE และคอนเสิร์ต
TV 3 สัญจร ภายใต้โครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา
อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ” ณ หอประชุมใหม่
28-29 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุค
ดิจทิ ลั เพือ่ การเรียนรู้ : KORAT OBEC SPARK
รุ่นที่ 3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 27.05.01
30 ก.ย. 62
พิธีมอบวุฒิบตั รแก่เกษตรต้ นแบบ โครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรั พยากรดิน และน� ำ้ ในการ
ท�ำการเกษตรพื ้นที่สงู ณ ห้ องประชุมองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลโนนสมบู ร ณ์ อ.เสิ ง สาง
จ.นครราชสีมา
1-9 ต.ค. 62
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
4-6 ต.ค. 62
ละครเวที ภ าษาอัง กฤษ เรื่ อ ง “Cinderella
the Musical” ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2

ราชภัฏโคราช พัฒนาคุณภาพชุมชน
มอบวุฒิบัตรเกษตรกรต้นแบบ
ที่ผ่านการอบรม

ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธมี อบวุฒบิ ัตรแก่
เกษตรกรต้นแบบทีผ่ า่ นการอบรม โครงการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน และน�้ำในการท�ำการเกษตร
พื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต และท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ตามพระราโชบาย
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนสมบูรณ์
อ� ำ เภอเสิ ง สาง จั ง หวั ด นครราชสี ม า สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ นางสาวสุ ด ารั ต น์
ม่ ว งกลาง เจ้ า หน้ า ที่ วิ จั ย หมายเลขโทรศั พ ท์
08-2865-9907

ราชภัฏโคราช ต้อนรับนักศึกษาสู่รั้วตะโกราย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 23

ราชภัฏโคราช ให้การต้อนรับ ศธจ.จันทบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการบริหารจัดการฯ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.
รุน่ ที่ 23) ประจ�ำปีการศึกษา 2562 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุม
อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นเป็น
การบรรยายเรือ่ ง วิถกี ารเรียนทีห่ ลากหลาย เพือ่ ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จ, สวัสดิการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จิตอาสา และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ , ระบบ
การเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย, การลงทะเบียนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตฯ, การใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ วิทยากรโดย
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมโชว์เชียร์ พี่พาน้อง
ร้องเพลงมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพบผูน้ ำ� นักศึกษาภาค กศ.ปช. กิจกรรม
นันทนาการและละลายพฤติกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษา
ในการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษา
จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีทนี่ กั ศึกษารุน่ พีก่ บั รุน่ น้อง ได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
เกิดเป็นความรักความสามัคคีและรูจ้ กั ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในโครงการเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 และ
การบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรัตนเพียร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้นทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการองค์กรและ
การบริหารจัดการร่วมกัน รวมถึงได้นำ� คณะศึกษาดูงานเข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช
การเข้าศึกษาดูงานของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรคี รัง้ นี้
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับโครงสร้างองค์กรด้านระบบบริหารจัดการ
และด้านบุคลากรฯ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาบุคลากรของ
ส�ำนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด อันเป็นการขับเคลือ่ น
นโยบายการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดม่านละครเวทีภาษาอังกฤษสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
“Cinderella the Musical”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมละครเวทีภาษาอังกฤษ
พร้อมบรรยายไทย เรื่อง “Cinderella the Musical” จัดแสดงระหว่างวันที่
4-6 ตุลาคม 2562 เปิดให้ชมวันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 2 ซึง่ ผูส้ นใจสามารถส�ำรองจองทีน่ งั่ ในราคา
บัตรละ 79 บาท และ 99 บาท โดยสามารถจองบัตร หรือ ศึกษารายละเอียด
การจัดงานได้ทเี่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ : BAEnglishatNRRU สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ นายวทัญญู สุขกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ 06-1930-1818 และ
นางสาวดารารัตน์ เชาว์บัวหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 08-2318-4281

ขอเชิญร่วมปันน�้ำใจให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมแบ่งปันความสุขให้น้องบริจาคของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียน และสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ ที่ จ� ำ เป็ น (สภาพดี ) เพื่ อ น� ำ ไปมอบให้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก โรคเลื อ ด
ในโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
0-4493-8938 ต่อ 1303 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมระเบิดความมันฟรี กับทัพนักแสดงช่อง 3 งานคอนเสิรต์ TV 3 สัญจร
ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ” ในวันศุกร์ที่
27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่ ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา ภายในงานพบกับกิจกรรมเปิดบ้าน NRRU OPEN HOUSE
นิทรรศการแนะน�ำหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมเปิดให้แสดงความจ�ำนง
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ชมการแสดงสุดพิเศษจาก
วงโปงลางสายแนนล�ำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 ปีซอ้ น การแสดง NRRU
BIG BAND อิม่ อร่อยกับคาราวาน Food truck ชัน้ น�ำในโคราช และชมแสดง
คอนเสิร์ต TV 3 สัญจร
ทั้ ง นี้ ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมาใช้บริการสนามฟุตบอลเพื่อออกก�ำลังกาย
ในวั น ดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารสนามฟุ ต บอลตามปกติ
แต่จะท�ำการปิดประตูเข้า-ออก บริเวณหอประชุมใหม่ ซึ่งสามารถเข้า-ออก
สนามฟุตบอลได้ที่ประตูทางเข้าถนนสาย 2 นอกจากนี้จะมีการปิดเส้นทาง
จราจรบริเวณถนนสาย 3 จึงขอความร่วมมืองดน�ำยานพาหนะทุกชนิดเข้าออก (สามารถเดินเข้า-ออกได้ตามปกติ)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

