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 ฉบบัประจ ำเดือนกมุภำพนัธ์ 2565   
 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมเปิดงาน“ศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 100ปี” 
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมเปิดงาน“ศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 100ปี” มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จัดกิจกรรม Kick off ศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้นเป็นกิจกรรม “ย้อนวันวาน ราชภัฏราชสีมา สถาบันการศึกษาอันทรง
ค่าเคียงคู่ท้องถิ่น” ได้เรียนเชิญ อดีตผู้บริหารและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกิจกรรมในการเสวนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ตราชู  ที่ปรึกษา
อธิการบดี , อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์  อดีตผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย 
ประธานศูนย์ส่งเสริมอาชีพอิสระ ครัวราชภัฏ เป็นวิทยากร และกิจกรรม Kick off ศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  

 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ร่วมประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจ าปีการศึกษา 2564” 

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ 
สนามฟุตบอล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายา ลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวค าถวายราชสดุดีเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษา ได้ก าหนดให้มีพิธีเจิมมงคลให้แก่ นายกองค์การบริหารนักศึกษา , ประธานสภานักศึกษา, นายกสโมสร
นักศกึษา และมอบกล่องเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่คณบดีทุกคณะ เพื่อน าไปมอบให้กับนักศึกษาในล าดับต่อไป 

 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งท่ี 9  

ประจ าปี 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ 
  เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้า

พ่อขุนศักรินทร์ ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานใน
พิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรก าแหง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้
เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี 
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 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร (ออนไลน์) ครั้งที่ 2/2565 
 

 

 

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งท่ี 2/2565 โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีเป็นประธาน (ภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์) 

 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารคณะ

พยาบาลศาสตร์ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 

บุคลากรกองประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการ
จัดท าหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
บรรณ พ.ศ.2526   

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรกองประกันคุณภาพการศึกษา และผู้บริหาร 
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรัตน
เพียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 2 

 
 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรกองประกันคุณภาพการศึกษา
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดท าหนังสือ
ราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และแก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยการเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรกองประกันฯ รวมทั้งสามารถจัดท าหนังสือราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้
อย่างถูกต้องและให้หน่วยงานสามารถจัดการงานสารบรรณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าด้าน
การศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
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