แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ข่าวเด่นรายสัปดาห์
ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษาสู่สากล

ปีที่ 28 ฉบับที่ 96 ประจ�ำวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
Scan QR Code
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
6 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 32.02.08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ได้ จั ด พิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี
ลงนามร่วมกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ซึง่ ทัง้ 2 ฝ่าย มีเป้าประสงค์ในการตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตร
การสอน งานวิ ช าการ งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศร่ ว มกั น
จึงมีเจตนารมณ์ประสานความร่วมมือที่จะพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ให้มีความเชื่อมโยงในการเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ รูปแบบความร่วมมือของทัง้ 2 ฝ่าย
จะประสานความร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาให้ก้าวไปสู่
ระดับชาติและระดับสากล เรียกได้ว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการผนึกก�ำลัง
ครั้ ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาศั กยภาพนัก ศึก ษาของวิทยาลัย เทคนิ คสุ ร นารี รวมถึ ง นั กเรี ยน
ที่เดินทางมาจากวิทยาลัย Yunnan Engineering Vocational College มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี และท�ำการเทียบโอนหน่วยกิต
มาศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนส�ำเร็จการศึกษา
และจะได้รบั ปริญญาบัตรทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำ� หนด
ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

APIC NRRU ขอเชิญชมและช้อป งาน Korat Organic Outlet

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด�ำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงาน Korat Organic Outlet การจัดแสดง
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ต�ำบลไชยมงคล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมได้จดั ให้มกี ารแสดงและจาํ หน่ายพืชผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรแปรรูป
จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การให้ความรู้สู่การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์
การปลูกผักหวานป่า การแปรรูปขนมไทย การเลีย้ งจิง้ หรีด ปุย๋ สูตรพระราชทาน การสร้างฝายมีชวี ติ
และการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมงาน รถจะออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น.
ของทุกวัน โดยสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : APIC NRRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์ 08-2133-0583
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ลงคะแนนเลื อ กตัง้ ผู้ส มควรด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา ณ บริ เวณลาน
ชัยพฤกษ์ ภิรมย์ อาคาร 36 ชัน้ 1
โครงการงานวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ แห่งชาติฯ
ณ หอประชุมใหม่
รายงานการศึ ก ษาข้ อมูล โครงการศึ ก ษา
วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอน
ภารกิจด้ านน� ้ำบาดาลฯ ณ ห้ องประชุมสุวจั น์
ลิปตพัลลภ 2
งาน KORAT ORGANIC OUTLET
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่
ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
งานสานเสวนา ในหัวข้ อ อนาคตการศึกษาไทย
ปรับตัวอย่างไร ให้ ทนั ความเปลี่ยนแปลง
ณ ห้ องประชุม 09.07.07-08
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบขยายโอกาส
ทางการศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจ�ำปี การศึกษา
2562 ณ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารหลัก สูต ร การพัฒ นา
และการตัดเย็บกางเกงมวยยักษ์ สขุ
ณ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
โครงการสัมมนาด้ านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และการตลาดออนไลน์ ภายใต้หวั ข้ อ “คิดถึงขาย
พลิกโฉมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ า”
ณ ห้ องประชุม 36.02.06

ขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา

คณะกรรมการสรรหาผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันภาษา
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภริ มย์ อาคาร 36 ชัน้ 1 และ
รับฟังการนับคะแนนอย่างเปิดเผยภายหลังเสร็จสิน้
การลงคะแนนทันที โดยรายชือ่ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ ข้ารับ
การสรรหาผูอ้ ำ� นวยการสถาบันภาษามีดงั นี้
หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
หมายเลข 2 อาจารย์ปยิ ะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หมายเลข 3 อาจารย์พงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ

กองกลาง ราชภัฏโคราช
จัดติว! ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

RDI NRRU พัฒนาความรู้นักวิจัย
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 3

เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2562 กองกลาง ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 7 โดยมี
นางสาวผ่ อ งพรรณ วิ เ ศษศุ ภ การ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี
เป็นประธานเปิดอบรม ดร.ไสว กันนุลา ผูอ้ ำ� นวยการกองกลาง กล่าวรายงาน
จากนั้ น เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ที่ เ น้ น เนื้ อ หา
ด้านการบริการโดยเฉพาะ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายวิ ศ มาศ ภั ก ดี กุ ล
นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึง่ การจัดอบรมครัง้ นี้ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของกองกลาง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาบุค ลากรเพื่อ เพิ่ม ศั กยภาพ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ โครงการที่ 1.1.3 การพัฒนา
ทั กษะภาษาต่ า งประเทศ มี วัต ถุประสงค์เพื่อ ให้บุค ลากรของกองกลาง
บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจ
ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็น “working language” หรือ “ภาษาท�ำงาน” และยังเป็น
ภาษาสากลที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ได้ น� ำ ไปใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้รับบริการที่เป็นเลิศ และเพื่อเป็นประตูไปสู่การพัฒนาอาชีพการงาน
ที่ก้าวหน้ากว้างไกลต่อไป

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 26-27
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล โคราช ต�ำบลหมื่นไวย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้น
เป็นการบรรยายให้ความรูห้ ลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ วิทยากรโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ
หลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ตลอดจนวิธปี ฏิบตั ใิ นการเสนอโครงการวิจยั
เพือ่ ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
และได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์อย่างถูกต้อง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ส�ำเร็จการศึกษา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ขอแสดงความยิ น ดี กั บ
อาจารย์ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล ต�ำแหน่งอาจารย์ ประเภทพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ขอเชิญนักออกแบบไฟแรง รับฟังการสัมมนา
คิดถึงขาย พลิกโฉมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ด้ า นการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละการตลาดออนไลน์ ภายใต้ หั ว ข้ อ
“คิดถึงขาย พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า” วิทยากรโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00
ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุม 36.02.06 ซึ่งผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2237-7677 หรือ 09-5926-5965

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญทุกท่าน
เตรียมพร้อมระเบิดความมัน กับทัพนักแสดงช่อง 3 งานคอนเสิรต์ TV 3 สัญจร
ในโครงการ “ราชภั ฏ นครราชสี ม า อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ”
ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ชมฟรีตลอดงาน)

ผ่อนผันการรับราชการทหาร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์
ถึงนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาทีเ่ กิด พ.ศ. 2542 (กรณีตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ปี 2563) และเป็นชายไทยทีม่ อี ายุครบ 21 ปี บริบรู ณ์ พร้อมได้รบั หมายเรียก
เข้ารับราชการทหาร
2. นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหาร
จากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่
นักศึกษาที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอผ่อนผัน หรือ สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 สามารถผ่อนผันฯ
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

