ป3ที่ 44 ฉบับที่ 109 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียน วันพุธที่ 18 ธันวาคมนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป$น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 จํานวน 64 อัตรา และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ2านมา ปรากฏว2าผูมีสิทธิสอบจํานวน 3,081 คน ใชหองสอบ 73
หอง โดยกําหนดสอบวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556 ตั้งแต2เวลา 09.00-15.00 น. ในการนี้มหาวิทยาลัย
จําเป$นตองใชสถานที่และอาจารย= ในกิจกรรมดังกล2าว เพื่อใหการดําเนินงานเป$นไปดวยความเรียบรอย จึง
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 และกําหนดใหมีการเรียนการสอนชดเชยใน
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต2เวลา 13.00 น.เป$นตนไป

“เลื่อน”การอบรมให"ความรู"เกี่ยวกับตัวบ%งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน
และการเขียน SAR ในวันที่ 19-20 ธันวาคมนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส2วนมาตรฐานและคุ ณภาพการศึก ษา จะจัดการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับตัวบ2งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการเขียน SAR ระหว2างวันที่ 19 – 20
ธันวาคม 2556 ณ หองประชุมศูนย=ศิลปวัฒนธรรม นั้น
แต2เนื่องจากวิทยากร รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง และอาจารย=ศุภชัย ดําคํา ติดภารกิจเร2งด2วนทําให
ไม2สามารถเดินทางมาบรรยายไดในวันเวลาดังกล2าว จึงขอเลื่อนออกไปโดยไม2มีกําหนด

คณะ ศูนย: สํานัก และหน%วยงาน ประสงค:จะลงข%าวผ%านมหาชัยสาร สามารถส%งข%าวผ%านทาง E- mail
pr@nstru.ac.th หรือผ%านทาง Facebook ฝTายสื่อสารสัมพันธ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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อบรมฯ การถ%ายภาพชุดพื้นเมืองนครศรีฯ…เรียนรู"จากการลงมือปฏิบัติ

เมื่อวันเสาร=ท่ี 7 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย=ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชมรม Photo & Action ร2วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร=
จัดโครงการถ2ายภาพเชิงวั ฒนธรรม ครั้งที่ 2 ในหัว ขอ “การถ2ายภาพชุ ด
พื้นเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อถ2ายทอดความรู ความชํานาญ เกี่ยวกับการ
ถ2 า ยภาพประเภทต2 า งๆ และฝU ก ปฏิ บั ติ ก ารถ2 า ยภาพในชุ ด พื้ น เมื อ ง
นครศรี ธ รรมราชใหแก2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู สนใจทั่ ว ไป โดยวิ ท ยากร
ผูเชี่ยวชาญ
นางสาว เกตน=สิรี ศรีทานนท= ประธานชมรม Photo&Action ไดใหสัมภาษณ=ว2า“กิจกรรมนี้เป$นกิจกรรม
ที่ดีมาก มีประโยชน=ทั้งต2อผูเขาอบรม และกลุ2มปฏิบัติงาน คือนักศึกษาปVที่ 2 เพราะไดรูการทํางานเป$นทีม
ความสามัคคี อาทิ การวางแผนงานร2วมกันและการแบ2งหนาที่เป$นฝWายๆ ซึ่งไดรับความร2วมมือกันเป$นอย2างดียิ่ง
รูสึกดีใจมากที่กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุสําเร็จตามเปZาหมายที่ตั้งไว อีกทั้งยังไดร2วมสืบสานวัฒนธรรมดานการ
แต2งกายของชาวนครศรีฯ”
ทั้งนี้นางสาว เจนจิรา ไชยพูน นัก ศึกษานิเทศศาสตร= ชั้นปV ที่ 1 เผยความรูสึกว2า โครงการนี้เป$ น
โครงการที่ดีมาก ใหทั้งความรู ความสนุกสนานโดยเฉพาะความรูในการถ2ายภาพจากคนที่ถ2ายภาพไม2เก2งไม2
รูจักอุปกรณ=เครื่องมือในการถ2ายภาพ พอไดเขาร2วมอบรมโครงการนี้ก็ไดเขาใจวิธีการถ2ายภาพมากขึ้นและ
อยากใหจัดกิจกรรมนี้ทุกปV และอยากเชิญชวนเพื่อนต2างคณะที่มีความสนใจในเรื่องการถ2ายภาพเขาร2วมอบรม
ดวย
นอกจากทางชมรมฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ2ายภาพจากวิทยากรชื่อดังแลว ยังไดจัดการ
ประกวดการถ2ายภาพชุดพื้นเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศนางสาวภัทราพรรณ พุ2มมณี นักศึกษาชั้นปVท่ี 2 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป]คณะ
มนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร=
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเอกราช สงวนทอง นักศึกษาชั้นปVท่ี 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร=คณะ
วิทยาการจัดการ และ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 นายอั ส วิ น มาศเมฆ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปV ท่ี 1 หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร= ค ณะ
วิทยาการจัดการ
รายงานโดยนางสาววรรณิศา ขนานใต นิเทศศาสตร= การประชาสัมพันธ= ชั้นปVที่ 2
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สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 12 / 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
วาระ
3.1

3.2

4.3.1

4.5.1

5.3.1
5.3.2

ชื่อเรื่อง
รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
11/2556
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน : การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เรียนรูร2วมกันการสรางทักษะการคิด
วิเคราะห=สังเคราะห=ขอมูล
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชว2าดวยหลักเกณฑ=
และวิธีการบริหารกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ........................
แผนการรับนักศึกษา ปVการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
อนุมัติกรอบอัตรากําลัง
ปVงบประมาณ 2558 - 2561
เห็นชอบใหโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม
มติ : เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556
มติ : รับทราบการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน : การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูร2วมกัน
การสรางทักษะการคิดวิเคราะห=สังเคราะห=ขอมูล
มติ : ถอนวาระนี้

มติ : อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ปVการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มติ : ถอนวาระนี้
มติ : เห็นชอบให นางสาวมณฑารัตน= ชูพินิจ โอนไป
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตําแหน2งหัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.สมพร เรืองอ2อน
รองอธิการบดีฝWายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงาน

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ให" บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ล าศึ ก ษาต% อ รายงานผล
การศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 1 ป3การศึกษา 2556 ตามแบบฟอร:มนําส%งรายงานผลการศึกษาและ
แบบรายงานผลการศึกษา พร"อมด"วยเสนอต%อผู"บังคับบัญชาตามลําดับ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556
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ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ: สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สวัสดีค2ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน= “พักเที่ยง” ประจําวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ตรงกับ
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ปVมะเส็ง
เริ่มข2าวแรกขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรนิเทศศาสตร=ที่ควารางวัลใหญ2แห2งปV สารคดีสั้น
"LOW CARBON TOURISM" นักศึกษานิเทศศาสตร= ควารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวด
สารคดีสั้น ภายใตแนวคิด "LOW CARBON TOURISM(การท2องเที่ยวที่เป$นมิตรกับสิ่งแวดลอม)" จัดโดย
องค=การบริหารการพัฒ นาพื้น ที่พิเ ศษเพื่อการท2องเที่ยวอย2า งยั่งยืน (องค=การมหาชน) โดยรางวั ล
ชนะเลิศ ไดแก2 ทีม RTV NSTRU 3 ไดรับโล2เกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศ
ทีม RTV NSTRU 5 ไดรับโล2เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล2าว อาจารย=ยศยง
เซ็นภักดี อาจารย=ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร=เป$นอาจารย=ที่ปรึกษา
แจงถึงสมาชิกสหกรณ=ออมทรัพย=มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํากัด กันอีกครั้งใน
ระหว2 า งวัน ที่ 16-17 ธั นวาคมนี้ สหกรณ=ฯ จะปp ด ใหบริ ก าร 2 วั น เนื่ อ งจากคณะกรรมการและ
เจาหนาที่ไดเดินทางไปจัดประชุมแผนกลยุทธ= แผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา จึงจําเป$นตองปpดบริการในช2วงดังกล2าว โดยจะเปpดใหบริการในวันพุธที่ 18 ธันวาคม นี้
ตามปกติ และขออภัยในความไม2สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เลื่อนการอบรม ส2วนการจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับตัวบ2งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน
และการเขียน SAR ระหว2า งวัน ที่ 19 - 20 ธันวาคม นี้ ไดขอเลื่อ นออกไป เนื่อ งจากวิท ยากร
รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง และอาจารย=ศุภชัย ดําคํา ติดภารกิจเร2งด2วนทําใหไม2สามารถเดินทางมา
บรรยายไดในวันเวลาดังกล2าว จึงขอเลื่อนออกไปโดยไม2มีกําหนด
วั น สุ ด ทายของการรั บ สมั ค ร อาจารย= น ฤมล ขุ น วี ช2 ว ย ประธานสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร=
สิ่งแวดลอม บอกกล2า วมาว2า จะจัดการอบรมปฏิบัติการการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO
14001:2004 ใหแก2นักศึกษา ในระหว2างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุม 1 อาคาร 30
บุคลากรที่สนใจจะร2วมอบรม ซึ่งจะไดรับ Certificate จากการอบรมในครั้งนี้ดวย โดยมีค2าลงทะเบียน
ท2านละ 500 บาท แจงรายชื่อไดที่ Email:pmjsan@hotmail.com หรือที่ อาจารย=มลิมาศ จริยพงศ= 0841988-808 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม นี้
คุณ อังคณา ขวดแกว เจาหนาที่ สังกัด สํา นัก งานอธิ การบดี ฝากขอขอบคุณ ทุ กท2า นที่ไดไป
ร2วมงานและผูฝากซองโมทนา ในงานบําเพ็ญกุศลศพ คุณพ2อเลี่ยม ศรัทธากาล ณ ฌาปนสถานวัด
ดอนยาง เมื่อสัปดาห=ที่ผ2านมา ขอใหผลบุญที่ไดกระทําร2วมกันจงส2งผลใหทุกท2านมีสุขภาพที่ดีตลอดไป
ปpดทายพักเที่ยงดวยคําคม “ไม2ว2าวันนี้ คุณจะเจอเรื่องราย ๆ เขามาในชีวิตมากขนาดไหน จงจํา
ไวว2า...เมื่อมันเขามาได มันก็ออกไปไดเหมือนกัน.” สวัสดีค2ะ

