แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น�ำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 94 ประจ�ำวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ผนึกก�ำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช-ราชมงคลอีสาน
Scan QR Code
อ่
า
นข่
า
วประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รวดเร็ว ฉับไว

ปฏิทินกิจกรรม
2 ก.ย. 62

3 ก.ย. 62

4 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า และ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ 3. ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 4. ด้านการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 5. ด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยก่อนการลงนามความร่วมมือ
ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท�ำงาน และมีมติเห็นพ้องต้องกัน
จัดตัง้ คณะท�ำงาน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้
การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการผู้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ตามแผนทันที ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัย
มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีปณิธานทีแ่ น่วแน่รว่ มกันในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ นับเป็นการผนึกก�ำลังครัง้ ส�ำคัญเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลักดัน
ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช
เชิญชมการแสดงผลงานศิลปะ “เต๊อะเติ๋น”

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “เต๊อะเติ๋น”
ART EXHIBITION By ART Education Program NRRU ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G Gate 1 พร้อมทั้งขอเชิญร่วมชม
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 26
ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2640, 2650

5 ก.ย. 62

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เรือ่ ง
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชัน้ 7
สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยฯ
ครั ง้ ที่ 9/2562 ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิ ต
เศาณานนท์
พิธีเปิ ดงานการแสดงผลงานศิลปะนักศึกษา
ภายใต้ ชื่ อ “เต๊ อะเติ๋ น ” ณ ศู น ย์ ก ารค้ า
เทอร์ มินอล 21 โคราช ชัน้ G Gate 1
ประชุมนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2-3 พบผู้บริ หาร
ณ หอประชุมใหม่
การน� ำ เสนอวิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ ประชาคมของ
มหาวิทยาลัย ผู้มีคณ
ุ สมบัติเข้ ารับการสรรหา
ผู้อำ� นวยการสถาบันภาษาและเลือกตังล่
้ วงหน้ า
ณ ห้ องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
มหกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ครั ง้ ที่ 8 :
NRRU Show & Share 2019
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
พิธีไหว้ ครู สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
ณ ห้ องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 3

วันแห่งเกียรติยศ ประจ�ำปี 2562
“สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี
คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ
คณะผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร ศิ ษ ย์ เ ก่ า
และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่
ผูเ้ กษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ชื่อ
“สี สั น วั น แห่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี คู ่ คุ ณ ความดี ที่ ยั่ ง ยื น ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00
ถึง 22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้
มีผู้เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน 14 ท่าน
ทั้ ง นี้ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ ส นใจ
เข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยมีคา่ ใช้จา่ ยโต๊ะจีนท่านละ
300 บาท ผู ้ ติ ด ตามท่ า นละ 300 บาท และ
แบบเหมาเป็นโต๊ะ ๆ ละ 2,400 บาท ( 1 โต๊ะ มี 8 ทีน่ งั่ )
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือ สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม
ส�ำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์
0-4400-9009 ต่อ 9202, 9203 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 4 กันยายน 2562

ภารกิจอธิการบดีสัปดาห์นี้

งานเลขานุการ ส�ำนักงานอธิการบดี แจ้งภารกิจอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย. 62

1 ก.ย. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
				
3 ก.ย. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
4 ก.ย. 62
เวลา 09.00 น.
				
				
				
		
เวลา 10.00 น.
				
				
				
5 ก.ย. 62			
				
				
				
7 ก.ย. 62
เวลา 13.00 น.
				
				
				
				

ร่วมพิธที อดผ้าป่าการศึกษา ครบรอบ
20 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2562
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร และ
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การค้ นหาตัวตน
และการเสริมสร้ างศักยภาพความเป็ น
มนุษย์” ณ หอประชุมใหม่
ร่วมพิธลี งนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ณ ห้องประชุม
32.02.08 อาคาร 32 ชั้น 2
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
ร่วมพิธีเปิดเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย
และรั บ เกี ย รติ บั ต ร งานมหากรรม
สภาวัฒธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 2 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3
เดอะมอลล์นครราชสีมา

หมายเหตุ ภารกิจอธิการบดีที่ซ�้ำซ้อนในบางรายการ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้จะมอบหมาย
ให้ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทน

ราชภัฏโคราช รวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นแห่งชาติ ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ
กิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการ เรือ่ ง ประเทศนีจ้ ะดีหากไม่มี
คอร์รัปชั่น การมอบรางวัลคนดีที่ไม่โกง การกล่าวสุนทรพจน์ “ราชภัฏ
นครราชสีมาประกาศศักดิ์ศรีจะไม่มีคอร์รัปชั่น” และการร้องเพลงศรัทธา
เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาคาร 26 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009
ต่อ 2620, 2630

เปิดม่านละครเวทีภาษาอังกฤษสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
“Cinderella the Musical”

สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ 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

APIC NRRU แถลงข่าวจัดงาน Korat Organic Outlet

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร
ตามแนวพระราชด�ำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แถลงข่าวการจัดงาน
Korat Organic Outlet การจัดแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึก
อบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ต�ำบลไชยมงคล อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า พั น เอกกิ ต ติ พ งษ์ พุ ท ธิ ม ณี ผู ้ บั ง คั บ การกรมพั ฒ นาที่ 2
นายกังสดาล สวัสดิช์ ยั เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า และจ่ า อากาศเอกไพโรจน์ กระจ่ า งโพธิ์
ประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ถ้อยแถลง
งาน Korat Organic Outlet จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่ กิจกรรมได้จดั ให้มกี ารแสดง
และจําหน่ายพืชผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปต่าง ๆ จากกลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความรูส้ ู่การยกระดับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักหวานป่า การแปรรูปขนมไทย การเลีย้ ง
จิ้งหรีด ปุ๋ยสูตรพระราชทาน การสร้างฝายมีชีวิต และการเจรจาทางธุรกิจ
(Business Matching) ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต
การแปรรูปการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่เป็นอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร กลุม่ วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวน
ผู้สนใจทุกท่านร่วมชมและช้อปสินค้าเกษตร ในงาน Korat Organic Outlet
ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร
100 ไร่ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 08-2133-0583

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 พบผู้บริหาร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์
ถึงนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2-4 ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ให้ เข้ าร่วมประชุมนักศึกษา
พบผู้บริ หาร ณ หอประชุมใหม่ ตามก�ำหนดการ ดังนี ้
- วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30-12.00 น. ประชุมนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 2 พบผู้บริ หาร และเวลา 12.30-16.30 น. ประชุมนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
พบผู้บริ หาร
- วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ประชุมนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 4 พบผู้บริ หาร
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์
รวมกิจการนักศึกษา ชัน้ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420

