แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 101 ประจ�ำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
Scan QR Code
ส�ำนักงานอธิการบดี ราชภัฏโคราช พัฒนาความเป็นเลิศ
อ่
า
นข่
า
วประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานมหาวิทยาลัย
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
18 ก.ย. 62

19 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของส�ำนักงานอธิการบดี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ฉัตรทิพย์ รีสอร์ท อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรม
ได้จดั ให้มกี ารบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานสูค่ วามส�ำเร็จ โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ การทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูช้ ำ� นาญงาน การวิพากษ์ (ร่าง)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ของส�ำนักงานอธิการบดี กิจกรรม
การพัฒนาและน�ำเสนอผลการจัดกิจกรรม Talent Team แห่ง สนอ. และระบบให้ค�ำปรึกษา
ด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุ วิทยากรโดย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ การพัฒนาและกรอบ
แนวทางการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยของส�ำนักงานอธิการบดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) จึงได้จดั โครงการดังกล่าวขึน้ เพือ่ ประชุมถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ ทบทวนผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2562 จัดท�ำวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ�ำปีการศึกษา 2561
อีกทัง้ เป็นโอกาสอันดีทบี่ คุ ลากรจะได้แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูช้ ำ� นาญงาน เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ราชภัฏโคราช ชวนชมภาพยนตร์จากฝรั่งเศส
กิจกรรม “CINEMA A L’UNIVERSITE”

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำ
ประเทศไทย ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “CINEMA
A L’UNIVERSITE” กิ จ กรรมชมภาพยนตร์ ฝ รั่ ง เศส ในวั น พุ ธ ที่ 18 กั น ยายน 2562
เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 36.02.06
ภายในงานได้จัดให้มีการฉายภาพยนตร์สั้นจากประเทศฝรั่งเศส เรื่อง Les Indes
Galantes และเรื่อง Dip N’dance และภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง Les demoiselles de
Rochefort พร้อมค�ำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเล่นเกม Kahoot
จากเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ได้รับชม และรับของรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์มยุรี แคนตะ
อาจารย์ประจ�ำกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส หมายเลขโทรศัพท์ 08-1263-7984 (เข้าชมฟรี...)

20 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62

25 ก.ย. 62

โครงการเปิ ดโลกกิ จ กรรม Open world
activities ณ หอประชุมใหม่
กิจกรรม CINEMA A L’UNIVERSITE
ณ ห้ องประชุม 36.02.06
ประชุ ม คณะกรรมการขานชื่ อบั ณ ฑิ ต
พิ ธี รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร ประจ� ำ ปี
การศึ ก ษา 2559-2560 ณ ห้ องประชุ ม
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผ้ เู กษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ ชื่อ “สีสนั วันแห่งศักดิศ์ รี
คูค่ ณ
ุ ความดีที่ยงั่ ยืน”
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 9/2562
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
นักศึกษาภาค กศ.ปช. เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562
อบรม “ครูไทยก้ าวไกลสูย่ คุ ดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้
ณ ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชัน้ 5
อบรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญทุกท่าน
เตรียมพร้อมระเบิดความมัน กับทัพนักแสดงช่อง 3
งานคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ในโครงการ “ราชภัฏ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ภายในงานพบกับกิจกรรมเปิดบ้าน NRRU
OPEN HOUSE นิ ท รรศการแนะน� ำ หลั ก สู ต ร
การเรียนการสอน พร้อมเปิดให้แสดงความจ�ำนง
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
อิม่ อร่อยกับคาราวาน Food truck ชั้นน�ำในโคราช
และชมคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร โดย ดารานักแสดง
จากช่อง 3 (ชมฟรีตลอดงาน)

ส�ำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช MOU ร่วมสนับสนุน
การพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2562 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา น�ำโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหาร ส�ำนักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ได้ ร ่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ว่ า ด้ ว ย
การพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่าง กองทุนส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยรังสิต
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ129 กลุม่ เซียมไล้ และกลุม่ ไทยแร็พทีวี ในงานเปิดนิทรรศการ
“Art Exhibition คนร่วมสมัยหัวใจอาร์ต” โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
และเป็ น สั ก ขี พ ยานในการลงนามความร่ ว มมื อ ณ หอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย
ราชด�ำเนิน กรุงเทพฯ
การลงนามความร่วมมือครัง้ นี้ หน่วยงานทัง้ 5 แห่ง ได้ตกลงประสาน
ความร่วมมือกันมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลการสร้างสรรค์งานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในการร่วมกันด�ำเนินงานตามรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ พร้อมน�ำ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ่ อ สาธารณชนทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ รวมถึ ง
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งาน THAILAND
BIENNALE KHORAT 2020 ณ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

UBI NRRU ชวนร่วมประกวด IDEA WoW
“นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน
พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ
ทุกสาขาวิชา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea By GSB
Startup ประกวดสร้างคลิปวิดีโอไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์ + นวัตกรรม
ที่ทันสมัย ประจ�ำเดือนกันยายน 2562 ในหัวข้อประกวด “นวัตกรรมใหม่
พัฒนาอาชีพให้ยงั่ ยืน พลิกฟืน้ เศรษฐกิจชุมชน” ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
โดยกติกาการประกวดมีดังนี้
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
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทเี่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ : GSBSMEsStartup หรือทีเ่ ฟซบุก๊ : Nrru Ubi สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์อาหาร ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3310, 3311 หรือ 08-6451-7536
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน

วันแห่งเกียรติยศ ประจ�ำปี 2562
“สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผเู้ กษียณ
อายุราชการ ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ชื่อ“สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดี
ที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึง่ ในปีนมี้ ผี เู้ กษียณอายุราชการ จ�ำนวน 14 ท่าน
โดยก�ำหนดการ มีดังนี้
เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีเกียรติ
			
พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
เวลา 18.50 น. วีดิทัศน์เปิดตัวผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 19.10 น. ขบวนเกี ย รติ ย ศน� ำ ผู ้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ
			
เข้าสู่บริเวณงาน
เวลา 19.20 น. นายพงษ์ศริ ิ กุสมุ ภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
			
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่
			
ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 19.30 น. - วี ดิ ทั ศ น์ ป ระวั ติ แ ละผลงานของผู ้ เ กษี ย ณ
			
อายุราชการ
			
- ชมการแสดงกตเวทิตาจิต โดย อาจารย์ บุคลากร
			
และนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
เวลา 20.10 น. ผูม้ เี กียรติมอบของทีร่ ะลึกแก่ผเ้ ู กษียณอายุราชการ
เวลา 20.20 น. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มอบของทีร่ ะลึก
			
พร้อมกล่าวค�ำแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
			
อายุราชการ
เวลา 20.30 น. - ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ
			
และสายสนับสนุน กล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 20.45 น. การแสดงดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ร่วมงานทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดย้อนยุค สีสันสดใส
“มนต์รักลูกทุ่ง” คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม ส�ำนักงาน
อธิการบดี อาคาร 9 ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9202, 9203

ศูนย์บริการคนพิการฯ เชิญชมการแสดงเพือ่ การกุศล
“รวมธารน�้ำใจเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช”

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดย
พระสงฆ์เป็นแกนน�ำ อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมชมการแสดงเพื่อการกุศล โครงการรวมธารน�้ำใจเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช
เพื่อเป็นทุนสวัสดิการและการด�ำเนินงานของชมรม ในวันอาทิตย์ที่ 29
กันยายน 2562 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องกินนรี โรงแรมปัญจดารา
ถนนไชยณรงค์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภายในงานพบกับการแสดงสุดยอดละครลิงประกิตโชว์ พร้อมชม
มายากล JOKER WAY `และสุดยอดการแสดงคณะกลองยาวของชมรม
ซึง่ ผูส้ นใจสามารถจองบัตรเข้าชมงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 09-4336-4056, 08-0991-6551 และ 09-8825-0696

