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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดตั้ง “ศูนย์ไทยศึกษา” ขึ้น 
ณ วิทยาลัยครูกวางตรี จังหวัดกวางตรี ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ตามข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี ่ยนทาง
วิชาการและสร้างเครือข่ายเรียนรู ้ร่วมกันระหว่างสองสถาบัน เพื ่อ
เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านภาษาวัฒนธรรมและประเทศไทย 

มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  โดย
มีนายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
และ ดร.เล ถิ ซวน เลียน อธิการบดีวิทยาลัยครูกวางตรี ร่วมเป็น
ประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของทั้ง
สองสถาบันร่วมเป็นเกียรติในงาน
 ภายในศูนย์ไทยศึกษา ได้จัดแสดงนิทรรศการความรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยให้ชาวเวียดนาม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้
ศึกษาและเข้าใจถึงความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วย
 - ประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 - สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 - ภาษาไทย โดยแนะนำาประโยคที่ใช้บ่อยเพื่อการสื่อสาร
 - เมืองหลวง ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองสำาคัญๆ 
ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา
 - แผนที่ประเทศไทย 
 - วัฒนธรรม ได้แก่ การแต่งกายชุดประจำาชาติไทย อาหาร
ไทยแต่ละภาค มารยาทไทย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ควรทำาและสิ่งที่ไม่ควรทำา
 - ประเพณีที ่สำาคัญ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง และ
ออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง 
 - จังหวัดสกลนคร ได้แก่ สถานที่ตั้ง สินค้า OTOP และของ
ที่ระลึกที่สะท้อนความเป็นไทยไว้อย่างลงตัว
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งแนะนำาหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 กิจกรรมของศูนย์ไทยศึกษา 
นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับประเทศไทยดังกล่าวข้าง
ต้นแล้ว ยังได้เปิดอบรมภาษาไทยเบื้อง
ต้นหลักสูตร ๔ เดือน แก่ข้าราชการ 
บุคคลากร  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เวลาหลังเลิกงาน ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  โดยมี Ms.Le Thi Mai 
Thu (พิมพ์ใจ) บุคลากรของศูนย์เวียดนาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็น
วิทยากรประจำาศูนย์ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วม
อบรมท้ังส้ิน ๒๐ คน โดยจะได้รับวุฒิบัตร
หลังผ่านการอบรม ส่วนในเดือนกันยายน
น้ี ทางศูนย์ไทยศึกษามีโครงการท่ีจะจัดส่ง
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็น
วิทยากรอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบ้ือง
ต้นแก่นักศึกษาเวียดนามท่ีประสงค์จะมา
เรียนในประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๒ ภาค
เรียนการศึกษา (ภาคเรียนละ ๔ เดือน) ซ่ึง
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้   
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษา
ด้วย           

มรสน. เปิด ศูนย์ ไทยศึกษา 
ในวิทยาลัยครูกวางตรี  ประเทศเวียดนาม
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มรสน. เปิด “ศูนย์ไทยศึกษา”
ในวิทยาลัยครูกวางตรี เวียดนาม

	 เปิดภาคเรียนใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๓	คึกคักและสดใส
ไปกับ	 freshy (เฟรชชี่)	 หรือ “น้องใหม่”	 ที่ปีนี้มีจำานวนมากกว่า	
๓,๒๐๐	 คน	 ซึ่งมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา	 จึงถือได้ว่า...วันนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประสบความสำาเร็จในการจัดการศึกษา
ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและ
นักศึกษาในศักยภาพการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ
เพื่อนบ้าน	 นอกเหนือจากการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
หน่วยงานระดับชาติหลายหน่วยงาน		 	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ยินดีต้อนรับ “น้องใหม่”  
ทุกคน	 เป็นสมาชิกของครอบครัว	 นอกจากจะโอบล้อมด้วยรั้ว 
เขียว - ชมพู	 อันอบอุ่นแล้ว	 เรายังพร้อมที่จะดูแลและมีความมุ่งมั่น
ร่วมกันที่จะผลิตบัณฑิตให้	 “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะ
วิชาชีพ”	เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่มีให้กับมหาวิทยาลัย	
	 กล่าวถึง	 “น้องใหม่” แล้ว	 คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้ง
เรื่องเรียน	เรื่องกิจกรรม	เรื่องสังคม	เพราะมหาวิทยาลัยเป็นบ้านหลัง
ใหญ่กว่าโรงเรียนที่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษามาก	 ดังนั้นความรับ
ผิดชอบต่อตนเองจะต้องมีมากขึ้น	ต้องรู้จักแบ่งเวลา	รู้จักขวนขวาย
หาความรู้ทั้งในตำาราและนอกห้องเรียน	 ตลอดจนลำาดับความสำาคัญ
ให้เป็น	 นอกจากนี้ยังคงต้องรู้จักยับยั้งช่างใจต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย	
ต้องตระหนักถึงหน้าที่การเป็นนักศึกษา	 และทำาหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด	 เพื่อ
อนาคตของตนเองอันหมายถึงความภาคภูมิใจของครอบครัวและ
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติของเราในอนาคต H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน๑๖

เปิดแล้ว “โรงเรียนวิถีธรรม”
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บ ท ค ว า ม 
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ...ยังคลำาเป้าไม่ถูก
: คุณสรรค์สนธิ บุณโญทยาน 

สภาปริทรรศ์  ๘

N e w s  R e s e a r c h             ข่าวสารงานวิจัย

ผลสำารวจความต้องการศึกษาต่อ
ใน มรสน. ปีการศึกษา ๒๕๕๒

S c o o p  S N R U
สกู๊ปข่าว

การปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๓

อธิการบดีนำาทีมต้อนรับอย่างอบอุ่น

๑๕

๑๐
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 ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกับ 
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดอบรมการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ครูใหญ่ ครู  ครูอาสาช่วยสอน

ฝ่ายโครงการพิเศษ มรสน. ร่วมกับ 
กกก.ตชด. ที ่ ๒๓ จัดอบรมการใช้
หลักสูตรแกนกลางฯ แก่ผู ้บริหาร
และครู ร.ร.ตชด. ในสังกัดทั้ง ๘ แห่ง

และผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ในสังกัด ทั้ง ๘ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น ๙๑ คน ระหว่าง

วันที่ ๑๗ –  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร 

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำาหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ไปใช้จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร

ท้องถิ่น ตลอดจนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาในสังกัดได้รับความรู้และ

สามารถนำาไปปฏิบัติจริงให้เกิดประสิทธิผลในหน่วย

งาน ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดย นายปัญญา มหาชัย 

อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับ

ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพท.เขต ๑ สกลนคร 

ในการให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองนโยบายและ
แผน สำานักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 
อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.
ชนินทร์ วะสีนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็น
ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการ

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
และแผนการจัดการความรู ้ มรสน. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ดำาเนินการการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรและ
แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย
มี ผศ.สมบูรณ์ ชาวชายโขง บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ
การการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการ
จัดการความรู้แก่บุคลากรจากคณะ สำานัก สถาบัน 
และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
จัดทำาแผนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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สำานักส่งเสริมวิชาการฯ จับมือ สำานักงานอธิการบดี
อบรมพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อเข้าใจในบทบาทภารกิจองค์กรและของตนเอง

 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็น
ประธานพร้อมบรรยายพิเศษ เร่ือง “นโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
ในการอบรมพนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยสำานักงานอธิการบดี และ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดข้ึน 
ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ช้ัน ๓ และ
ห้องดุสิตา อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ  
โดยมีคณะวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้ความรู้ แนวปฏิบัติในการ
ทำางานวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไปเฉพาะ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
บุคลากรให้รับรู้นโยบายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจ
ขององค์กรและของตนเอง ตลอดจนความรู้พื้น
ฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีความสุข และ
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยมีพนักงานราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม
อย่างพร้อมเพรียง

 คณะทำางาน สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  ตามพระราชดำาริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ  จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุม
วิชาการ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการคัดเลือกกิจกรรม/ 
โครงการ  เม่ือวันท่ี  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี 
พล.ต.ต.โชติ ไทยย่ิง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธาน และคุณ
พีรรัตน์ อังกุรรัต ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชดำาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายความ
เป็นมา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อม
ด้วย นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตลอดจนผู้
แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม
              โดยในท่ีประชุมได้ช้ีแจงเกณฑ์การคัดเลือกและ
พิจารณาผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดารของโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการพระ
ราชดำาริ รวมท้ังแผนงานและกำาหนดการจัดการประชุมวิชาการ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงคาดว่าท่ีจะจัดข้ึนประมาณ

ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร สำาหรับการประชาสัมพันธ์นั้นจะดำาเนินการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการประชุมวิชาการของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กิจกรรมการร่วมบริจาคสมทบกองทุน กพด. เพ่ือสร้างถาวรวัตถุให้แก่โรงเรียน
ในโครงการฯ  โดยผ่านส่ือมวลชนและส่ือต่างๆ ในท้องถ่ิน
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๑  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในจังหวัดสกลนครและนครพนม ระหว่างวันท่ี ๔ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายก
เทศมนตรีเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ที่เข้าค่ายนอกจากจะ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรสน. ร่วมกับ สพท. สกลนคร เขต ๑ 
และ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์นักเรียน ม.ต้น

 จังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
จัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา 
ประกวดวาดภาพ และประกวดบรรยายธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส 
 นอกจากน้ีในเย็นวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายปัญญา มหาชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำาผู้บริหารคณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมเดินแห่โคมบัวบูชากับส่วนราชการ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป จากลานรวมนำา้ใจไท

มรสน.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในงาน
เทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร

สกลไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเพ่ือแสดงถึงความ
เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ
เชิงชุม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน
นำาเดินแห่โคมบัวบูชาและประกอบพิธี

สนุกคิดและท้าทาย
กับด้านคณิตศาสตร์
แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
แล้ว ยังได้จัดให้มีการ
ศึกษาดูงานกลุ่มผ้า
ย้อมคราม บ้านนาดี 
อ.พรรณานิคม และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับชาวค่ายอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ปลูกฝังแนวความคิดเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจน 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยแต่มีความ
สามารถสูงเยี่ยมในการสร้างสรรค์ผลงาน สู่ระดับสากลต่อไป
ในอนาคต
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองนโยบายและแผน สำานักงาน
อธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธาน
เปิดการประชุม
 ในการนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
พร้อมคณะ ได้บรรยายเกี่ยวกับคำารับรองการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนแผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของสำานัก สถาบัน และกอง พร้อมปฏิบัติการจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์
และจัดทำาแผนปฏิบัติราชการของสำานัก สถาบัน และกอง นอกจากนี้อธิการบดี
ได้เป็นประธานในพิธีลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะ สำานัก และ
สถาบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ 
มรสน. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมการสาธิต
เกมเอแม็ทและชูโดกุ แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร (กลุ่มจังหวัดสนุก) 
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจวิธีการเล่น กฎกติกาการแข่งขันและเทคนิคต่างๆ และนำาไป
เป็นสื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กระบวนการคิด
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เข้าสู่การ
แข่งขันต่อไป รวมถึงให้คำาแนะนำาในการก่อตั้งชุมนุมของกิจกรรม
เหล่านี้ภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสมาคม       
ครอสเวิร์ด เกมแห่งประเทศไทย บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้า
รับการอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรม 
“การสาธิตเกมเอแม็ทและชูโดกุ” ฟรี
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสนุก



เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

....... ยังคลำาเป ้าไม ่ถ ูก
: สรรค์สนธิ บุณโญทยาน

สภาปริทรรศ์
 ถ้าเมนูอาหารของเรายังต้องใช้
พืชและสัตว์ที่เป็นสายพันธุ์จากเมืองหนาว 
ยังไงก็ไม่มีทางบรรลุเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย เพราะเราใช้สารเคมีเข้า
มาแทนที่ ดีเอ็นเอ ทฤษฏีการอยู่รอดของ
ท่านชาลส์ ดาวินส์ นักชีววิทยาชื่อดัง
ชาวอังกฤษกล่าวว่า “ผู้ที่เหมาะสมจะอยู่
รอด” (Survival of the fiftest) ดังนั้น
พืชและสัตว์ในแต่ละภูมิภาคของโลกได้ปรับ
รหัสพันธุกรรม หรือ DNA ของตนเอง
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานที่นั้นๆ  
 
 เมื่อเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมาผมได้ไปอยู่ที่รัฐเทกซัส โอคลาโฮม่า และ
นิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองคุนห
มิง จังหวัดยูนานประเทศจีน ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์อบอุ่น ได้เห็นและสัมผัสกับอาหารนานา
ชนิดของท้องถิ่นทั้งอเมริกันและจีน พบว่าผู้คนของ
เขาบริโภคอาหารที่เป็นพืชสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่นเป็น
หลัก เมนูของชาวอเมริกันและจีนถูกออกแบบให้เข้า
กับทฤษฏีของชาลส์ ดาวินส์ จึงไม่จำาเป็นต้องใช้สาร
เคมีปราบศัตรูพืชมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร
ที่มาจากเกษตรอินทรีย์กำาลังได้รับความนิยมอย่าง
มากในอเมริกา ห้างร้านดังๆอย่าง Wal Mart ต่างนำา
เสนออาหารอินทรีย์โดยติดป้ายเด่นชัดว่า Organic 
อย่างชัดเจน แม้กระทั่งตลาดสดสไตล์โอทอปของชาว
บ้านก็ยังเกาะติดกระแสดังกล่าว ในฐานะที่ทำางานด้าน
การเกษตรมา ๓๕ ปี ผมมองออกว่าประเทศเหล่านั้น

ใช้ ดีเอ็นเอ ที่เหมาะสมในการจัดการฟาร์ม
มากกว่าพ่ึงพาสารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช 
 ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย เราๆท่านๆ
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเมนูอาหารในชีวิตประจำา
วันจากพืชและสัตว์พื้นเมือง เป็นเมนูที่ต้อง
พึ่งพาพืชและสัตว์สายพันธุ์เขตอบอุ่น เช่น ไก่
ใข่พันธุ์โร้ดไอแลนด์ หมูพันธุ์ลาจไว้ท์ เป็ดใข่
พันธุ์กากีแคมเบล ผักเมืองหนาว ได้แก่ คะน้า 
บล้อกโคลี่ แครอด หอมหัวใหญ่ สิ่งเหล่านี้ไม่
ได้เกิดมาเพ่ือเจริญเติบโตในภูมิประเทศร้อนช้ืน          

นมสดก็ยังมีการผลิตแบบอินทรีย์ เพราะ
ใช้โคพันธุ์ที่เหมาะกับอากาศหนาวเย็น 
ประเทศไทยได้นำาโคพันธุ์เหล่านี้มาเลี้ยง
เลยต้องอัดฉีดทั้งวัคซีน ยาปฏิชีวนะ และ
สารเคมีกำาจัดเห็บหมัด   

พืชผักที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในห้างใหญ่ๆของ
สหรัฐอเมริกา กำาลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค เพราะ
ราคาก็อยู่ในเกณฑ์รับได้

๑
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 ผลไม้อินทรีย์เหล่านี้เป็นพืชสายพันธุ์
พื้นเมืองของภูมิประเทศเขตอบอุ่นจึงไม่ต้องฝืน
ธรรมชาติ เพราะปรับตัวตามทฤษฎีของท่าน ชาลส์ 
ดาวินส์

 พื ช ผั ก พั น ธุ์ พื้ น เ มื อ ง ที่ รั ฐ เ ท ก ซั ส 
สหรัฐอเมริกาได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูง และต้านทานโรคแมลงต่างๆ จึงไม่
จำาเป็นต้องใช้สารเคมี 

จึงจำาเป็นต้องดูแลด้วยวัคซีนและสารเคมีนานาชนิด  อีกทั้งต้องปะคบ
ปะหงมราวกับ “เอาลูกเศรษฐีมาเล้ียง”  ดังน้ันโอกาสท่ีเราจะผลักดัน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยให้เป็นวาระแห่งชาติไม่น่าจะบรรลุ ถ้า
ท่านชาลส์ ดาวินส์ เกิดใหม่ได้ท่านคงจะท่องคาถาเดิมๆว่า Survival of 

the fittest  ผมแปลความหมายว่าท่านต้อการส่ือในประเด็น “ทำาไมไม่เอา 
ดีเอ็นเอ มาใช้ประโยชน์”  
 ผมมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏของเราคงต้องจับมือ
กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำาการวิจัยเพื่อสร้างเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบ
จากพืชและสัตว์พื้นเมือง พร้อมกับสร้างกระแสให้เป็นอาหารชื่อดังหรือ
เมนูเด็ดๆ แทรกเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำาวัน ขณะเดียวกันก็ต้องวิจัยและ
พัฒนาพืชและสัตว์สายพันธุ์พื้นเมืองให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
จนสามารถเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ จริงๆแล้วคนไทยมีนิสัยชอบบริโภค

อาหารเมนูดังๆ เช่น พิชซ่า แฮมเบอร์เก้อร์ ฮ้อดดอก สเต็ก ฯลฯ จึง
ไม่น่าจะยากต่อการริเริ่มเมนูใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ หากเราปล่อยเลย
ตามเลยประเทศไทยจะเสียดุลการค้าอย่างมากเมื่อเข้าสู่ระบบการ
ค้าเสรีเต็มตัว เพราะผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ต่างประเทศสามารถ
ตีตลาดได้สบาย เนื่องจากเมนูอาหารในชีวิตประจำาวันเข้าทางปืน
พวกเขาอยู่แล้ว  
 สุดท้าย. . .ผมอยากจะเห็นการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยี
การเกษตร ต้องหยิบยกเนื้อหาสาระเช่นนี้ขึ ้นมาให้นักศึกษา
ได้มีแนวคิดต่อการพัฒนา และสามารถใช้ประโยชน์จากรหัส
พันธุกรรมของท้องถ่ิน ภายใต้คำาขวัญ “ธรรมชาติให้คุณมาแล้ว ”   
หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ Best use of nature”         

 ผมมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏของเราคงต้องจับมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทำาการวิจัยเพ่ือสร้างเมนูอาหารท่ีใช้วัตถุดิบจากพืชและสัตว์พ้ืนเมือง พร้อมกับสร้าง
กระแสให้เป็นอาหารช่ือดังหรือเมนูเด็ดๆ แทรกเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำาวัน ขณะเดียวกันก็ต้อง
วิจัยและพัฒนาพืชและสัตว์สายพันธ์ุพ้ืนเมืองให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึนจนสามารถ
เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์...

 เนื้อสัตว์จากฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที่
วางขายในตลาดโอทอป ก็เน้นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ 
ไม่ใช้ฮอร์โมนและสารกระตุ้นใดๆทั้งสิ้น  

การปลูกพืชผักที่เมืองคุนหมิง มณทลยูนาน ใช้สารเคมีน้อยเพราะ เป็นสายพันธุ์
ที่อยู่กับอากาศหนาวเย็น พวกเขาไม่สนใจปลูกพืชเมืองร้อนเนื่องจากเมนูอาหาร

ในชีวิตประจำาวันมีรูปแบบเฉพาะตัวอยู่แล้ว 

๒

๓

๑

๒ ๓
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N e w s  R e s e a r c h             ข่าวสารงานวิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินการสำารวจความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยสุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนสายสามัญ (นักเรียนช้ัน ม.๖ ท่ีกำาลังศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒) และสายอาชีวะศึกษา (นักเรียน ปวช. ช้ันปีท่ี ๓ และนักศึกษา 
ปวส.        ช้ันปีท่ี ๔) ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธ์ุ ด้วยวิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi - shage sampling) 
จำานวน ๒,๕๐๒ คน  ผลสำารวจในประเด็นท่ีสำาคัญและน่าสนใจ  สรุปได้ดังน้ี

 ๑. สถานภาพของบิดา – มารดา  ของนักเรียน / นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

     บิดา – มารดาของนักเรียน / นักศึกษา  ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
และร้อยละ ๘๒  มีรายได้รวมกันเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาท

   ๒. นักเรียน / นักศึกษา ท่ีคาดว่าจะมาสมัครสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

      ๒.๑  สมัครสอบ   ๕๙ %
      ๒.๒  ไม่สมัครสอบ   ๓๙ %
          เหตุผล  ได้โควต้าสถาบันอ่ืน   ๓๖.๑๕ %
    ไม่ต้องการศึกษาต่อ / ต้องการทำางาน ๓๔.๖๒ %
    ไม่เปิดสอนในโปรแกรมวิชาท่ีต้องการ ๑๒.๗๓ %
    เหตุผลอ่ืน / ไม่ระบุ   ๑๖.๕๐ %
            ๑๐๐ %
       ๒.๓ ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ  ๒ %

 ๓. โปรแกรมวิชา ๔ อันดับแรกท่ีนักเรียน / นักศึกษา  สนใจศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นอันดับ ๑ โดยจำาแนก
ตามคณะ

ผลสำารวจความต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 ๓.๑ คณะครุศาสตร์ : หลักสูตร ค.บ. ๕ ปี
     ๑)  การศึกษาประถมวัย
     ๒)  ภาษาอังกฤษ
     ๓)  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
     ๔)  คณิตศาสตร์
 ๓.๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หลักสูตร วท.บ ๔ ปี
     ๑)  สาธารณสุขชุมชน
     ๒)  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๓)  วิทยาการคอมพิวเตอร์
     ๔)  ชีววิทยา
 ๓.๓  คณะวิทยาการจัดการ
     ๑)  การบัญชี (หลักสูตร  บช.บ ๔ ปี)
     ๒)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร บธ.บ. ๔ ปี)
     ๓)  รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร รป.บ. ๔ ปี)
     ๔)  การเงินการธนาคาร (หลักสูตร บธ.บ. ๔ ปี)

 ๓.๔  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       ๑)  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร  ศศ.บ. ๔ ปี)
       ๒)  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (หลักสูตร ศศ.บ. ๔ ปี)
       ๓)  นิติศาสตร์  (หลักสูตร น.บ. ๔ ปี)
       ๔)  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (หลักสูตร  ศศ.บ. ๔ ปี)
 ๓.๕  คณะเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตร  วท.บ. ๔ ปี
       ๑)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       ๒)  การจัดการอุตสาหกรรมการอาหาร
       ๓)  เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช)
       ๔)  เทคโนโลยีการเกษตร (การประมง)
 ๓.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : หลักสูตร  วท.บ. ๔ ปี
       ๑)  เทคโนโลยีโยธา
       ๒)  เทคโนโลยีไฟฟ้า
       ๓)  เทคโนโลยีการผลิต
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กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา สำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ผนกึกำ�ลงั ฝกึอบรมการแกป้ญัหาการใชง้านระบบ FIS 
 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิด

โครงการฝึกอบรม เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(Faculty Information System : FIS) โดยกองนโยบาย

และแผน ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สำานักงาน

อธิการบดี และ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสร้อย

สุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลในระดับคณะและกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ได้รับเกียรติจาก นายไพศาล กาญจนวงศ์ และนางอาบทิพย์ 

มงคลเทพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาการใช้งานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะทั้ง ๖ คณะ จัด
โครงการสัมมนาผู้นำานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำาปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อุทยานแห่ง
ชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โดย นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายเรื่อง “ศักยภาพภาวะผู้นำา
นักศึกษาและนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๓ จากนั้น นายพรเทพ เสถียรนพเก้า ผู้ช่วยอธิการบีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและกีฬา ได้แนะนำาผู้บริหารประจำากองพัฒนานักศึกษา และรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะตลอดจนรูปแบบแนวการฏิบัติเกี่ยวกับ
การสัมมนาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบ
 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น
มีความสำาคัญต่อการพัฒนานักศึกษาควบคู่กับการเรียน ผศ.ภาวิณี แสนชนม์ ผู้
อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา จึงใช้โอกาสนี้เข้าชี้แจงต่อผู้นำานักศึกษา แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬา/การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา พร้อมฝึก
ปฏิบัติการเขียน/ประเมินโครงการ/รูปแบบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อต้อนรับน้องใหม่
 นอกจากน้ีได้เข้าศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยครูสะหวันเขต มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และ
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
สถาบันการศึกษาของเพื่อนบ้านทั้ง ๒ แห่ง อย่างดียิ่ง

กองพัฒนานักศึกษาจัดสัมมนา “ผู้นำ�นักศึกษ�” 
เพ่ือเตรียมกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์
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ร่วมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุเสาวรีย์ “เตียง ศิริขันธ์”

i n  S N R U
มรสน. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล

   นายปัญญา มหาชัย 
อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู ้บริหาร คณาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

 นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุเสาวรีย์ นายเตียง 
ศิริขันธ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “ขุนพลภูพาน และ หัวหน้าเสรีไทย
อีสาน” โดยจังหวัดสกลนคร อุทยานแห่งชาติภูพาน และสมาคม
ข้าราชการนอกประจำาการสกลนคร ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ณ บริเวณถำา้เสรีไทย บ้านลาดกะเฌอ ตำาบลห้อยยาว 
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็น
ประธานในพิธี  

 ฝ่ายแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดประชุม
ระดมสมอง  เรื ่อง  การจัดทำาแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ขึ้น เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม
ดุสิตา   อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ   มหาวิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความรู้  ความเข้าใจและกำาหนดแผนกลยุทธ์ของ
คณะร่วมกัน  ซึ่งจะทำาให้เกิดการผลักดันให้แผนกลยุทธ์ของคณะ  
สามารถนำาไปใช้ได้จริงและมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่   ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำาไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้บุคลากรในคณะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวิธี
การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงระบบ
การประกันคุณภาพของคณะกับหน่วยงานอื่น และสามารถนำา
มาปรับใช้ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายเตียง ศิริขันธ์

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมระดมสมองทำาแผนกลยทุธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการศึกษาดูงาน

ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล อันเป็น
วันบรมราชภิเษกเถลิงถวัลยราชสมบัติแห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ณ หอประชมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจทำานุบำารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ธำารงความ
เป็นเอกราชสืบมา
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 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี และนายสมศักดิ์ การสมบัติ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำาทีมคณะเจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๐ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับและ  “ประกวด

ขวัญใจศรีราชภัฏ” สลับกับการแสดงที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับอย่างสวยสดงดงาม ในวันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธาน ซึ่งตลอดทั้ง

สองวันได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพอย่างอบอุ่นยิ่ง ส่วนการแข่งขันกีฬาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยไม่คำานึงถึงผลแพ้ชนะแต่อย่าง

ใด เพราะนี่คือมิตรภาพแห่งสายใยราชภัฏทั่วประเทศที่ยาวนานและยั่งยืนตลอดไป และใน ๒ ปี ข้างหน้า เราจะกลับมาพบกันอีกครั้ง ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เจ้าหน้าที ่และบุคลากร  มรสน. 

เข้าร่วมการแข่งขัน“ย่าโมเกมส์”
เกมส์มิตรภาพชาวราชภัฏท่ัวประเทศ

S p e c i a l  R e p o r t
รายงานพิเศษ
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U LIFE ZONE 

นางสาวนุสรา ไชยเชษฐ์ : น้องยุ้ย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 ดีใจมากค่ะที่สามารถสอบและผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และรู้สึกภาคภูมิใจที่สถาบันแห่งนี้
ต้อนรับนักศึกษาทุกคนด้วยรอยยิ้ม ให้การสนับสนุนในทุกด้าน รุ่นพี่ทุก
คนดีกับน้องๆและเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ เป็นอย่างดีค่ะ

นางสาววิชชุดา พรรณวงษ์  : น้องดรีม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ บอกตรงๆ เลยนะคะ
ว่ากดดันมาก แต่ด้วยความที่รักในสถาบัน ครูอาจารย์น่ารัก รุ่นพี่ดี การ
เรียนการสอนดี อยู่แล้วมีความสุข สิ่งเหล่านี้จะทำาให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น

นายนเรศ แสงอุไร : น้องแจ็ค
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านและ
มีชื ่อเสียงอีกแห่งหนึ ่งที ่ขึ ้นชื ่อว่า “ราชภัฏ” รู ้สึกดีใจที ่ได้มาเรียน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นครอบครัว เขียว - ชมพู ครับ

นางสาวอัจฉรา แสนศรี  : น้องบีอาร์
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

 รู้สึกดีใจค่ะ ที่ได้เข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะล้วน
แต่มีสิ่งดีดี พร้อมที่จะมอบให้แก่นักศึกษาทุกคนอยู่เสมอ โดยเฉพาะทางด้า
นวิชาการเพื่อที่จะให้เราได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ค่ะ

นายเจนวิทย์ จ๋าพิมาย : น้องเจน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 รู ้สึกแปลกเพราะแตกต่างจากโรงเรียนมัธยม แต่ก็ดีใจและ
ตื่นเต้นเมื่อได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพราะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเล่าเรียนถูก สามารถแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวได้

	 ตามกระแสเปิดภาคเรียนใหม่	 หากเราไม่นำาเฟรชช่ีมาบอกเล่าถึงความรู้สึก
ในการมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นจะไม่
ได้	 ดังนั้นหนองหารหลวงฉบับนี้จึงขอคว้าหนุ่มน้อยหน้ามนกับสาวน้อยหน้าใส
ตัวแทนเฟรชชี่	มานั่งแท่นเพื่อสะท้อนความประทับใจประเด็นต่างๆ	ให้เราฟังกันค่ะ



การปฐมนิ เ ทศนักศึกษา 

ภาคปกติ ประจำาปีการศึกษา 

๒๕๕๓ อธิการบดีน ำาทีม

ต้อนรับสู่รั ้วเขียว - ชมพ ู
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้ดำาเนินการให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
เป็นนักศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๓ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา โดย
นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป รายงานตัวเมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) รายงานตัวใน
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวชิราลง
กรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 และในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กองพัฒนานักศึกษา 
สำานักงานอธิการบดี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำาปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ขึ้น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยมี นาย
ปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่จากองค์การ
นักศึกษาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนแนะนำาภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และแนวทางปฏิบัติด้านวิชาการ การเงิน กิจกรรม และ
สวัสดิการนักศึกษา ซึ่งจำานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติในปีนี้มีีจำานวน
มากกว่า  ๓,๒๐๐ คน นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราเป็นสถาบัน
การศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นในศักยภาพของการผลิต
บัณฑิตให้เป็น “คนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” สู่
สังคมและท้องถิ่นเสมอมา

S c o o p  S N R U
สกู๊ปข่าว



H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี 
เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครอย่างเป็นทางการ โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู ้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนวิถีธรรม แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร 
ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทำาบุญตักบาตร ถวายภัตตา
หารและจัตตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และเป็นเกียรติร่วมเปิด
แพรคลุมป้าย จากนั้นพระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม ประธานฝ่าย
สงฆ์ ได้เจิมป้ายโรงเรียนวิถีธรรมฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูก
ต้นไม้บริเวณโดยรอบเพื่อเป็นที่ระลึกของการเริ่มต้นและนำามาซึ่ง
ความร่มรื่นในอนาคต 
 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้ง
อยู่ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลังเก่าซึ่งได้ตกแต่งห้องเรียน ห้อง
กิจกรรม ห้องอาหาร ห้องนำา้ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบไว้อย่างสดใส
สวยงาม ทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัย สำาหรับสมาชิกตัว
น้อยๆ ของเรา มีอาจารย์สรินดา พงษ์คุลีการ เป็นครูใหญ่บริหาร
จัดการโรงเรียน ครูผู้สอน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 ส่วนหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ใชก้ารสอน
แบบบูรณาการวิธีการ ซ่ึงเป็นการผสมผสานแนวคิดของการจัดการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมต่างๆ เข้ากับแนวคิดการจัดการศึกษาโรงเรียน
วิถีพุทธและหลักศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดพัฒนาการแบบองค์
รวม (ภาวนา ๔ : กาย ศีล จิตและปัญญา) ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียน
มีความรู้ความสามารถเชิงตามศักยภาพตลอดจนปฏิรูปการเรียนรู้
ด้วยยุทธศาสตร์งานสวนพฤกษศาสตร์แสนรัก ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  มุ่งสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์แท้แก่มหาชนบนฐานคุณธรรมอัน
จะนำาไปสู่การดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น

ภูมิปัญญาท้องถ่ินปลูกจิตสำานึกรักบ้านเกิด เน้นสร้างประสบการณ์แบบลงมือ
ทำาปลูกฝังค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
เรียนรู้หลักธรรม และปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีดีงาม พัฒนาทักษะทางภาษา
แบบธรรมชาติ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและการคิด พัฒนาทักษะการคิดเพื่อให้
เด็กมจิีนตนาการและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ด้วย ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ปลูกจิตสำานึกให้เด็กรักธรรมชาต ิ และเปิดโลกกว้างโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนอย่างหลากหลายอีกด้วย
 โรงเรียนวิถีธรรมนับเป็นอีกก้าวย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครในการเป็นองค์กรเครือข่ายของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนา
เด็กให้เป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถตามศักยภาพ  สู่ชีวิตพอเพียง 
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

 ขอต้อนรับสมาชิกตัวน้อยๆ 
 สู่...ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่ะ
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