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C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก

มรสน. จัด “พิธีไหว้ครู” 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๓

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	 กองพัฒนา
นักศึกษา	 ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ	 และ
สโมสรนักศึกษาทั้ง	 ๖	 คณะ	 จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษา
ภาคปกติ	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	 ๑๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมีนายปัญญา	 มหาชัย	
อธิการบดี	เป็นประธาน	พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์
ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อให้นักศึกษาได้นำาพานดอกไม้ดอกไม้
ธูปเทียนร่วมกราบคารวะบูชาครู	 และน้อมตนเป็นศิษย์
พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอีกทั้งยังเป็นการ
แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์	 ครู
อาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้	 ทำาให้เราสามารถนำาไป
ประกอบวิชาชีพ	 สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้ในอนาคต	
	 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่พิเศษยิ่ง	 ประการแรกคือน้องๆ	
นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ	 รุ่นที่	 ๑	 ได้นำาพวงมาลัยมา
ร่วมกราบไหว้คุณครูซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้ครู	 ประการที่สองได้รับเกียรติจาก	 Prof.	
Dr.Forrest	 W.Parkkay	 จาก	 Washington	 State	 University	 และ	
Dr.Wu	mei	 จาก	 Yunnan	 University	 	 วิทยากรในโครงการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา	(Leadership	Development	Pro-
gram)	 สาขาภาวะผู้นำาทางการการบริหารการศึกษา	 มาร่วมสัมผัส
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย
	 ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี	
กีฬาดี	มอบเสื้อสามารถให้กับนักกีฬาดีเด่น	และมอบโล่เกียรติยศแก่
นักศึกษาที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้แก่นักศึกษา
ทีม	 SNRU	 จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กแห่งเอเชีย	 ประเภทสวยงาม	 และ
นักศึกษาทีม	Green	Day	 จากคณะวิทยาการจัดการ	 ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนชาวไทยและผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า 
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์ผู้ควบคุมทีมทั้งสองทีม
อีกด้วย	 นับเป็นขวัญกำาลังแก่นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและน้องรุ่นต่อไป



ลฎาภา ศรีพสุดา
บก.
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มรสน. จัด “พิธีไหว้ครู”
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๓

	 การเปิดภาคเรียนใหม่	ปีการศึกษา	๒๕๕๓	ผ่านมา	๓	สัปดาห์	
ยังคงมีบรรยากาศของการต้อนรับ	 “น้องใหม่”	 หรือปฐมนิเทศของ
คณะและสาขาต่างๆ	 ตลอดจนกิจกรรมซ้อมเชียร์เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะ	 ที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 โดยปีนี้จะจัดขึ้นในช่วง
เดือนกรกฎาคม	 ซึ่งนอกจากส่งเสริมการออกกำาลังกาย	 ฝึกจิตใจให้
รู้แพ้	 รู้ชนะ	 รู้อภัยแล้ว	 ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ	
ตลอดจนเป็นโอกาสให้้น้องใหม่ได้รู้จักกันมากขึ้น	 จึงนับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่จะสร้างความคึกคักสดใสได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว
	 แต่สิ่งที่อยากให้คำานึงถึง	 คือ	 การแบ่งเวลาในการเรียนและ
การทำากิจกรรมของน้องๆ	 จึงขอฝากให้รุ ่นพี่จัดสรรเวลาในการ
ซ้อมเชียร์หรือทำากิจกรรมใดใดอย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อเวลาเรียน
ทั้งของรุ่นน้องและรุ่นพี่	 เพราะน้องใหม่เองยังอยู่ในช่วงการปรับตัว
เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนตลอดจนการปฏิบัติตัวให้คุ้นเคยกับ
บ้านหลังใหม่	และสิ่งหนึ่งที่อยากให้ตระหนักอยู่เสมอคือการทำา	“หน้าที่”	
ของการเป็น	 “นักศึกษา”	 ที่ต้องใฝ่หาความรู้	 ฝึกปรือให้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ	 เพื่อนำาวิชาชีพนั้นไปทำา	 “หน้าที่”	 ของ	 “ลูก”	 ตอบแทน
พระคุณผู้ให้กำาเนิด	 และ	 “หน้าที่”	 ของ	 “สามี	 ภรรยา	พ่อ	 แม่”	 เพื่อ
ดูแลครอบครัว			ตลอดจน	“หน้าที่”	ของ	“พลเมือง”	ที่ดีร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติเพื่อตอบแทนแผ่นดินที่เราเกิดมา	จึงเป็นสิ่งที่ผู้
บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรยังคงห่วงใย	ดังนั้น	จึงอยากให้น้องๆ	
ทำาหน้าที่การเป็นนักศึกษาที่ดีและมีความสุขช่วงระยะเวลา	๔	-	๕	ปี	ในรั้ว
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ี้	เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในวันข้างหน้าต่อไป	

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน๑๖
มรสน. จับมือ ไปรษณีย์ไทย 

เปิดช่องทาง 
จ่�ยค่�เทอมได้ท่ัวประเทศ

Leadership Development 
Program : LDP 2010

G r a d u a t e  S c h o o l                    ข่าวบัณฑิตศึกษา๑๕

S p e c i a l  R e p o r t
รายงานพิเศษ๖

“เรื่องเศร้าของคนไทยในต่างแดน”
 : ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 

สภาปริทรรศ์  ๘

มรสน. ร่วมจัดง�น
“รำ�ลึก ๘๐ ปี จิตร ภูมิศักดิ์”

จัดทำ�โดย	 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

	 สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 ๖๘๐	ถนนนิตโย	ตำาบลธาตเชิงชุม	อำาเภอเมือง

	 จังหวัดสกลนคร	๔๗๐๐๐

	 โทร.	๐-๔๒๙๗-๐๐๒๑	ต่อ	๙๓๔,	๐

	 โทรสาร	๐-๔๒๙๗-๐๐๒๒

	 :::::	http//www.snru.ac.th	:::::	

ที่ปรึกษ�	 						คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 						นายปัญญา	มหาชัย							อธิการบดี
	 						ผศ.จรูญ	ขาวสีจาน							รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	 						ผศ.ธีราธาร	ศรีมหา							ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
	 						อ.ศศิกานต์	สังข์ทอง					หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
	 						อ.สมชาย	พรหมโคตร				อาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปกรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองบรรณ�ธิก�ร   อ.วิชาญ	ฤทธิธรรม	 สุนัย	น้อยอินทร์ศรี	 สมคิด	ศิริธรรม
	 						ลฎาภา	ศรีพสุดา	 นคร	กลมเกลียว	 สุทราภรณ์	ตาลกุล

	 						เฉลิมพร	บุตรโคษา	 ณัฐพล	น้อยนาง	 พิชญาดา	ธานี

	 						เกรียงสิทธิ์	ไชยเทศ
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คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำารับรองฯ ของ ม.ราชภัฏสกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

	 เมื่อวันที่	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยกองนโยบาย	
และแผน	 ได้จัดประชุมรับการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา	 ประจำาปี										
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒		จากคณะกรรมการ
ติดตามจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	
(สมศ.)	 และจากสำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 โดยมี	 ดร.อรพินท์	 สพโชคชัย	 ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ	เป็นประธานคณะกรรมการฯ

	 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
ต่างๆ	 ที่ใช้ประกอบการประเมินผลตนเองตามคำารับรองฯ	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 และรับทราบผลการปฏิบัติราชการตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติราชการ	 โดยมี	 นายปัญญา	มหาชัย	 	 อธิการบดี	 นายประพันธ์	 เตชะสกล
กิจกูร	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะผู้บริหาร	 และ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการติดตามประเมินผลและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการติด
ตามฯ	 ผู้แทนสำานักงาน	 ก.พ.ร.	 และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล	 (สมศ.)	 ณ	 ห้อง						
ประชุมสรัสจันทร		อาคาร	๑๐	ชั้น	๒	ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครั้งนี้	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและมี
ความเข้าใจประเด็นการประเมินตามตัวช้ีวัดเป็นอย่างดี																																	

	 เมื่อวันที่	๒๓		มิถุนายน		๒๕๕๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
จัดประชุมลูกจ้างประจำา	 พนักงานราชการ	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 (สาย
สนับสนุน)	 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	 /รายวัน	 เพื่อเสวนารวมพลังความ
คิดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและประชุมเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียนที่	 ๑/๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมสร้อย
สุวรรณา	 อาคาร	 ๑๐	 ชั้น	 ๓	 โดยนายปัญญา มหาชัย อธิการบดี 
เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงข้อราชการ	 นโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถาม
และเสนอความคิดเห็น	 	 เพื่อนำามาปรับใช้ในการทำางานและพัฒนา
มหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
	 ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ	 และการลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้านักการเจ้า
หน้าที่	 ซึ่งผลปรากฏว่า	 นายสมศักดิ์ การสมบัติ	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
หัวหน้านักการเจ้าหน้าที่	โดยมีวาระการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา	๒	ปี

บุคลากรสายสนับสนุน รวมพลังความคิดทิศทางการพัฒนา 
และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๓
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มรสน. จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและพนักงานฯ (สายวิชาการ) เพื ่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓

	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็น
ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียนท่ี	 ๑/๒๕๕๓	
สำาหรับผู้บริหาร	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา	 พนักงานราชการสายวิชาการ	
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ	และ
อาจารย์พิเศษ	 	 พร้อมบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	
“นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
ในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง”	 และช้ีแจงข้อ
ราชการโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซัก
ถามและแสดงความคิดเห็น	 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย	 เม่ือวันท่ี	 ๔	 	 มิถุนายน	 	 ๒๕๕๓	
ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ช้ัน	๓	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 ในโอกาสน้ีอธิการบดีได้มอบประกาศ
เกียรติคุณแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ประจำา
ปี	 ๒๕๕๒	 ท่ีได้รับการเสนอช่ือและพิจารณาคัด
เลือกจากหน่วยงานต่างๆ		เพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจ	
และแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ

ตน	โดยมีรายช่ือดังน้ี

๑.  ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.  ผศ.อังคณา  เทียนกลำา   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๓.  ผศ.นาตยา     ธีระอกนิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ 

๔.  อาจารย์สรินดา  พงษ์คุลีการ คณะครุศาสตร์ 

๕.  ผศ.จักรพล   กางทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๖.  ดร.สมศักด์ิ   เจริญสุข   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๗.  อาจารย์วุฒิพงษ์    พันธุมนันท์ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๘.  อาจารย์ดวงฤดี     อ่ิมบุญสุ สถาบันวิจัยและพัฒนา

๙.  นายสมศักด์ิ   การสมบัติ สำานักงานอธิการบดี 

นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ๑,๓๓๖ คน เข้ารับ
โอวาทอธิการบดีในการปฐมนิเทศก่อนเปิดเทอม

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย
กองพัฒนานักศึกษา	 สำานักงานอธิการบดี	
ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา	ภาคพิเศษ	ประจำา
ปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 เม่ือวันท่ี	 ๕	 มิถุนายน	
๒๕๕๓	 	 ณ	 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	
โดยมี	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท	 พร้อม
ด้วยผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และ									
รุ่นพ่ีจากองค์การนักศึกษาร่วมต้อนรับ							
อย่างอบอุ ่น	 นอกจากนี้ได้แนะนำาภาพ
รวมของมหาวิทยาลัย	 และแนวทางปฏิบัติ
ด้านวิชาการ	 การเงิน	 กิจกรรม	 ตลอดจน
สวัสดิการนักศึกษา	 ซ่ึงจำานวนนักศึกษาใหม่
ภาคพิเศษในปีน้ีมีีจำานวนท้ังส้ิน		๑,๓๓๖	คน

่
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับมูลนิธิจิตร	 ภูมิศักด์ิ	
เทศบาลตำาบลคำาบ่อและชาวบ้านหนองกุง	อำาเภอวาริชภูมิ	จังหวัด
สกลนคร	ได้จัดงานรำาลึก ๘๐ ปีชาตกาลจิตร ภูมิศักดิ์และการ
วางศิลาฤกษ์การสร้างอนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์	ซึ่งเป็นการ
ระลึกถึงเหตุการณ์การจากไปของสหายปรีชาหรือจิตร	 ภูมิศักดิ์
ปัญญาชนสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เสียสละและเป็นแบบอย่างใน
การต่อสู้เพื่อแนวทางประชาธิปไตยในสังคมไทย	
	 ผลงานเขียนของจิตร	 ภูมิศักดิ์	 นั้นมีความโดดเด่น
อย่างยิ่ง	 ที่รู้จักกันทั่วไปเช่น	 	 “ความเป็นมาว่าด้วย	 คำาสยาม	
ไทย	 ลาว	 เขมร	 และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ
และข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม”	 ยังไม่นับ	 “โฉมหน้าศักดินา
ไทย”	 ที่เคยสร้างความสั่นสะเทือนทางการเมืองมาแล้วในยุค
สมัยแห่งเผด็จการครองเมือง	ในเชิงศิลปะวรรณคดีนั้น	จิตร	ภูมิ
ศักดิ์	 ก็ไม่เคยน้อยหน้าใคร	 โดยเฉพาะบทกวีที่มีความงดงามแต่

จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองภาคพลเมืองแห่งเทือกเขาภูพาน
หรือที่เรียกว่า	 “ศูนย์เรียนรู้จิตร ภูมิศักดิ์”	 ที่อาคาร	 ๑	 ซึ่งเป็นอาคารเก่า
แก่ของมหาวิทยาลัย	 โดยศูนย์เรียนรู้ฯ	ดังกล่าวจะนำาเอาแนวคิด	ผลงานและ
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของนักการเมืองอีสานและนักต่อสู้เพื่อเอกราช
ของอินโดจีนมาแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์โดยร่วมกับกลุ่มบริษัทแพลนและ
มูลนิธิจิตร	ภูมิศักดิ์	ขับเคลื่อนภารกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
	 ในฐานะประธานมูลนิธิจิตร	ภูมิศักดิ์	ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจไว้ว่า	
	 “ผมไม่รู้หรอกว่าการทำางานของจิตร	 ภูมิศักดิ์จะประสบความสำาเร็จ
มากน้อยแค่ไหนที่จะทำาให้ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจแก่คนยากคนจนในสังคม	
สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือแม้สังคมส่วนใหญ่ไม่รู้และเห็นคุณค่างานของปัญญาชน
สามัญชนผู้นี้	 แต่สิ่งที่เขาทำาคือแรงบันดาลใจและแนวแห่งของความดำารงไว้
ซึ่งความยุติธรรมทำาให้เกิดขึ้นในสังคม	 สังคมไทยไม่เคยยกย่องหรือให้ความ
สำาคัญกับคนหัวก้าวหน้าเพราะสังคมไทยกลัวและเกลียดการเปลี่ยนแปลงเป็น
ที่สุด	 ในสภาวะสังคมในต้นทศวรรษที่	 ๒๕๐๐	 ประเทศไทยคือเผด็จการทหาร
ร้อยเปอร์เซ็นต์	 การได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพไม่ต้องพูดถึงไม่มี	 แต่การต่อสู้เพื่อ
คนยากจนยังดำาเนินไปในทิศทางเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงแก่
สังคม	 ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่จิตร	 ภูมิศักดิ์ได้ทำาและ
ถึงแม้เวลาจะผ่านมาร่วม	 ๘๐	 ปีหากจิตร	 ภูมิศักดิ์ยังมีชีวิตอยู่	 สิ่งหนึ่งที่เรา

เข้มแข็งทรงพลังมีเนื้อหาเพื่อสังคมแต่ไม่หมกมุ่นน่าเบื่อ	 คมทั้งความคิดคม
ทั้งความงาม	 นอกจากนี้ยังมีเพลงที่เป็นอมตะอย่าง	 “แสงดาวแห่งศรัทธา”	
และยังรวมไปถึงบทกวีที่กลายเป็นบทเพลงอย่าง	 “เปิปข้าว”	 ที่ซาบซึ้งไปถึง
ขั้วหัวใจถึงความลำาบากและบุญคุณของชาวนาไทย	 “ศิลปะเพื่อชีวิต	 ศิลปะ
เพื่อประชาชน”	 ก็เป็นผลงานกึ่งวรรณคดีวิจารณ์กึ่งประวัติศาสตร์	 ที่ช่วยจุด
ประกายแนวทางการสร้างสรรค์ครั้งใหญ่ของศิลปะไทย
	 งานจัดขึ้นในวันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ในงานวางศิลาฤกษ์ได้มี
ทั้งสหายที่ร่วมใช้ชีวิตในสงครามประชาชน	 นักวิชาการและชาวบ้านเทศบาล
ตำาบลคำาบ่อทุกหมู่บ้านมาร่วมงานอย่างคับคั่งนอกจากนั้นยังมีนักศึกษา	
“กลุ่มเด็กฮักถิ่น”	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร	 ได้ร่วมร้องเพลงแสง
ดาวแห่งศรัทธา	 มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุง
และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทางสังคมกับนักกิจกรรมที่เคยเข้าป่าร่วม
ต่อสู้กับกองทัพปลดแอกประชาชนด้วย
	 ในงานนี้	 อาจารย์ปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 ได้เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน
จิตร	ภูมิศักดิ์	ร่วมกับ	ดร.ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	นายสมาน	วงศ์ภาคำา	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลคำาบ่อและ
หลวงพ่อพระครูสังวรธรรมวงศ์	 อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองกุงผู้นำาอัฐิ
ของจิตร	ภูมิศักดิ์เข้าสู่วัดท่ามกลางสายตาหวาดหวั่นระแวงของสังคม	
	 อธิการบดีกล่าวต่อประชาชนผู้ร่วมงานว่าในฐานะมหาวิทยาลัย
ของท้องถิ่นจะสนับสนุนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองของท้องถิ่นซึ่ง
ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ	 โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยกำาลังดำาเนินการ

ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดงาน
รำ�ลึก ๘๐ ปี จิตร ภูมิศักดิ ์
“คนยังคงยืนเด่นโดยท้�ท�ย”

: อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

S p e c i a l  R e p o r t
รายงานพิเศษ
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ควรตระหนักถึงคือจิตร	ภูมิศักดิ์ทำาทุกอย่างในชีวิตเพื่อประชาชนแล้วเรา
ทุกคนฝันอย่างที่จิตรฝันหรือไม่	คนรุ่นใหม่ควรระลึกถึงจุดนี้ของจิตร	ภูมิ
ศักดิ์ว่าเราได้ทำาอะไรเพื่อสังคมนี้แล้วหรือยัง”	
 ทองใบ ทองเปาด	์ ทนายรางวัลแมกไซไซ	 เพื่อนสนิทผู้ร่วม
ชะตากรรมกับจิตร	 ภูมิศักดิ์ในคุกลาดยาวได้กล่าวถึงการสร้างอนุสรณ์
สถานจิตร	ภูมิศักดิ์ครั้งนี้ว่า
	 “ครั้งใดที่ผมได้อ่านหนังสือแล้วพูดถึง	 จิตร	 ภูมิศักดิ์	 ผมจะ
นึกถึงใบหน้าที่จริงจังและทำางานอย่างมุ่งมั่นและเพื่อนที่แสนอ่อนโยน
ยามที่เราเจอกับปัญหา	 ผมเจอกับจิตร	 ในคุกลาดยาวทำางานด้วยกัน	
เรียนรู้มากมายจากจิตร	 ภูมิศักดิ์	 ผมมองว่าการสร้างอนุสรณ์สถานใน
ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รำาลึกถึงจิตร	 ภูมิศักดิ์เพียงเท่านั้น	 แต่มันจะเป็น
จดหมายเหตุที่สังคมไทยต้องรับรู้ว่าความยุติธรรมในสังคมต้องดำาเนิน
ไปตามครรลองที่มันควรจะเป็น	 ประชาชนทุกคนต้องเท่าเทียมกันนั้นคือ
สิ่งที่จิตร	 ภูมิศักดิ์กระทำาและต่อสู้มาตลอดจวบจนวาระสุดท้าย	 ตรงจุด
นี้เราทุกควรควรจะหันมามองและให้ความสำาคัญให้มาก	 ในแง่มุมทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์งานของจิตรภูมิศักดิ์โดด
เด่นและในแง่ของสิ่งที่เรียกว่า	 สหวิทยาการ	 ที่วงการวิชาการสมัยใหม่
ใฝ่ฝันหา	 ก็ดูเหมือนจะยังไม่มีนักคิดนักเขียนไทยคนใดสร้างงานวิชาการ

ที่มีคุณค่าได้เท่า	 ผมไม่ได้พูดเกินความจริงว่าสิ่งที่จิตรทำาเป็นครูปการ
แก่สังคมไทยมากมายมหาศาลอย่างไร	 ผมอยากจะบอกว่าสังคมไทย
ต้องการคนอย่างจิตร	 ภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นคำาถามต่อไปว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด	
ที่สำาคัญที่สุดการสร้างอนุสรณ์สถานจิตร	 ภูมิศักดิ์ครั้งนี้ถือว่าจะทำาให้
เยาชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อีกมากมายและสร้างองค์ความรู้แก่สังคมไม่
น้อยที่เดียว”
 ลุงชาย พรหมวิชัย	 หรืออดีต	 “สหายสวรรค์”	 ทหารพิทักษ์
จิตร	ภูมิศักดิ์	ได้กล่าวส่งท้ายว่า	
	 “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องน่าปลื้มใจ	
ดีใจที่เห็นเด็กรุ่นใหม่และชาวบ้านยกย่อง	 จิตร	 ภูมิศักดิ์	 มันทำาให้เรา
นึกถึงสิ่งที่อาจารย์จิตรให้ให้กับสังคมไทยและชาวบ้านหนองกุง	 เราไม่ได้
โทษใครว่าผิด	แต่การสร้างอนุสรณ์สถานครั้งนี้มันจะทำาให้เราก้าวไปข้าง
หน้าโดยมีอุดมการณ์ของจิตร	 ภูมิศักดิ์เป็นแนวทางของเราและชาวบ้าน
หนองกุงทุกคน”
	 หากจิตร	ภูมิศักดิ์ยังมีชีวิตอยู่จะมีอายุ	๘๐	ปี	แต่วันนี้ถึงแม้จะ
เหลือเพียงอนุสรณ์สถานแต่สิ่งที่จิตร	 ภูมิศักดิ์ให้กับสังคมไทยคือจิตใจที่
ใฝ่ความยุติธรรมซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
สร้างสังคมในอนาคตต่อไป

 
 มหาวิทยาลัยกำาลังดำาเนินการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองภาคพลเมืองแห่ง
เทือกเขาภูพานหรือที่เรียกว่า “ศูนย์เรียนรู้จิตร ภูมิศักดิ์” ที่อาคาร ๑ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ของ
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวจะนำาเอาแนวคิด ผลงานและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า
ของนักการเมืองอีสานและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดจีนมาแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์โดย
ร่วมกับกลุ่มบริษัทแพลนและมูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ ขับเคลื่อนภารกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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สภาปริทรรศ์

 เนื้อข่าวรายงานว่า	 จากผลการสอบครูสอนโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการพบว่า	
ร้อยละ	๘๘	ของครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา,	ร้อยละ	๘๔	ของ
ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์,	ร้อยละ	๘๖	ของครูที่สอนวิชาชีววิทยา	
และร้อยละ	๗๑	ของครูที่สอนวิชาฟิสิกส์	 	ต่างสอบตกในวิชาที่
ตนเองสอน
	 และเกือบร้อยละ	๙๕	ของผู้อำานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประมาณ	๓๗,๕๐๐	 โรงเรียนท่ัวประเทศ	สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
	 ข่าวนี้ทำาให้ผมนึกถึงสถิติเมื่อสองปีก่อน	ที่ระบุว่าประชากร
ไทยในวัยแรงงานมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ	 ๓๐	 ล้านคน	 โดยที ่ประมาณ
ร้อยละ	๔๕	จบการศึกษาระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	๓๒	จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา	และร้อยละ	๒๐	จบระดับมหาวิทยาลัย
	 ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตตั้งแต่เดือนเมษายน	
ระหว่างนั้น	 ได้รับแต่ข่าวสารที่น่าเป็นห่วงของบ้านเมืองในเรื่อง
ความแตกแยก	 ร้าวฉาน	 เมื่อคนรู้ว่า	 ผมมาจากเมืองไทยก็จะใคร่
รู้	สอบถามผม	เพื่อนสนิทชาวญี่ปุ่นเขาบอกผมด้วยความเป็นห่วง

ว่า	 เขาได้ข่าว	 เรื่องบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นหลายบริษัทเริ่มมีการ
ทบทวนเรื่องการลงทุนในประเทศไทย	 เพราะเขาไม่อยากเสี่ยงกับ
สภาวะไร้เสถียรภาพของบ้านเมือง
	 เมื่อผมมาถึงใหม่	ๆ	มีข่าวเรื่อง	การจัดงาน	Expo	2010	
Shanghai	ผมติดตามข่าวด้วยความสนใจ	เพราะเมื่อ	Expo	’85	จัด
ที่เมืองTsukuba	 ในญี่ปุ่นครั้งนั้น	 ผมก็ได้มาญี่ปุ่นและยังเป็นเรื่อง
ประทับใจผมอยู่เสมอ	 เมืองทสุคุบะขณะนั้นเป็นเมืองที่สร้างขึ้น
ใหม่ๆ	 โดยการรวมเอากระทรวงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาไว้ที่นี่	จนได้ชื่อว่า	Tsukuba	Scientific	New	Town	และได้จัด
งานเป็นการแสดงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาต	ิ
มีชาติเข้าร่วมแสดงกว่า	 ๑๑๐	 ประเทศ	 ภาพต้นมะเขือเทศขนาด
ยักษ์ที่ปลูกโชว์มีผลทั้งต้นรวมได้หลายร้อยกิโลกรัมยังเป็นภาพที่
ผมไม่มีวันลืม	สมกับที่เขาตั้งเป็น	 theme	ในการจัดงานครั้งนั้นว่า	
“Dwellings	and	Surroundings	-	Science	and	Technology	
for	Man	at	Home”	มีผู้เข้าชมทั้งสิ้นกว่า	๒๐	ล้านคน	งานนี้สอน
ผมว่า	 เราสามารถใช้วิทยาการเพื่อความผาสุกที่งดงามอย่างใน
ฝันได้	 ถ้าเรามีชาติที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ด้วย
คนที่มีวินัย	มีจิตสาธารณะ	และมีความเป็นคน	
	 งาน	 Expo	 ที่เซี่ยงไฮ้ครั้งนี้จัดในหัวข้อ	 เมืองที่ดีกว่า 
ชีวิตที่ดีกว่า	 (Better	 City,	 Better	 Life)	 	 ผมไม่ได้สนใจความ
เป็นเมืองของเซี่ยงไฮ้	 แต่ใคร่รู้ว่า	 ญี่ปุ่นมีวิสัยทัศน์อย่างไรจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เขามีอยู่ในขณะนี้	 ญี่ปุ ่นให้สัญญ
ลักษณ์งานครั้งนี้มีความหมายว่า	 “จากยิ้มสู่ยิ ้ม”	 และใช้
เทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ	 เช่น	 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรนำา้	 โดยการใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงด้านเยื่อกรองปฏิกรณ์

เรื่องเศร้าของคนไทยในต่างแดน

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Japan Times หน้า ๔       
ของวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ พาดหัวเล็ก ๆ ว่า 
ครูไทยส่วนใหญ่สอบตกในวิชาของตนเอง (Most 
Thai teachers fail own subjects)

: ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ชีวภาพ	 (membrane	 bioreactor-MBR)	 เพื่อใช้ในการก
รองนำา้สโครกให้สะอาดจนดื่มได้,	 	 การแยกเกลือออกจากนำา้
ทะเลด้วยเยื่อกรองแบบออสโมซิสย้อนกลับ	 (reverse	 osmo-
sis	 membrane)	 เป็นต้น	 ด้านภาวะโลกร้อนก็ได้ใช้หัวข้อว่า	
“Zero-emission	 town”	 คือเมืองในฝันที่ไร้การปลดปล่อย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปี	ค.ศ.	๒๐๒๐	โดยอาศัยเทคโนโลยี
ต่าง	ๆ	เช่น	รถยนตร์พลังไฟฟ้า,	พื้นสร้างไฟฟ้าจากแรงเหยียบ
ยำา่,	กระจกหน้าต่างเคลือบฟิล์มใสบาง	สร้างไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์,	organic	EL	(electroluminescent)	light	(ซึ่งเป็น
แสงสว่างที่ได้จากการเปล่งแสงของฟิล์มที่ทำาจากสารประกอบ
อินทรีย์โดยกินไฟน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไปมาก),	 และเทคโนโลยี
การกักเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานและโรงไฟฟ้า	
แล้วนำาไปฝังเก็บใต้ดิน	เป็นต้น
	 โลกนี้เขาไปถึงไหนกันแล้ว	 ในขณะที่เรามีครูที่ตกวิชา
ของตนเอง	 มีผู้อำานวยการท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษแบบงูๆ	 ปลาๆ	
และเทคโนโลยีต่ำาจนไม่มีความสามารถใดเข้าถึงความเป็นไปของ
วิทยาการของโลกภายนอก	 เราจึงสร้างเด็กไทยท่ีฉลาดโดยกำาเนิด
แต่ขาดโอกาส	ให้มีความรู้ท่ีด้อยมาตรฐาน	เพ่ือไปเป็นแรงงานราคา
ถูก	ในไต้หวันและในตะวันออกกลาง
	 และเราก็มาทะเลาะกัน	 ฆ่ากัน	 ด้วยความคิดที่แตก
ต่างเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในแบบของตนเอง
	 เมื่อ เพื่อนอาจารย์ถามผมด้วยความเป็นห่วงว่า	
ประเทศของคุณเป็นอย่างไร
	 ผมเพิ่งรู ้ว่า	 คนที่เขากลั้นใจตายเพราะความอับอาย
นั้น	เป็นอย่างไร
	 และเม่ือนายกรัฐมนตรีฮาโตยามะลาออก	เม่ือไม่ก่ีสัปดาห์
ก่อน	เพราะคนญี่ปุ่นไม่ยอมรับกับการผิดสัญญาประชาคมเรื่อง
การย้ายฐานทัพอเมริกันในโอกินาวา	 ผมยอมรับว่า	 เราด้อยกว่า
ญี่ปุ่นในทุก	ๆ	เรื่องจริง	ๆ	แม้แต่สำานึกในชาติ	และความเป็นคน

   ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
     ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
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จากสภา โลกนี้เข�ไปถึงไหนกันแล้ว ในขณะที่
เร�มีครูที่ตกวิช�ของตนเอง มีผู้อำ�นวยก�รท่ีมี
คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษแบบงูๆ ปล�ๆ และเทคโนโลยี
ตำ�่จนไม่มีคว�มส�ม�รถใดเข้�ถึงคว�มเป็นไปของ
วิทย�ก�รของโลกภ�ยนอก เร�จึงสร้�งเด็กไทยท่ี
ฉล�ดโดยกำ�เนิดแต่ข�ดโอก�ส ให้มีคว�มรู้ท่ีด้อย
ม�ตรฐ�น เพ่ือไปเป็นแรงง�นร�ค�ถูก ในไต้หวัน
และในตะวันออกกล�ง

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ครั้งที่	 	 ๕/๒๕๕๓	วันที่	 	 ๑	 	 มิถุนายน	 	๒๕๕๓	 ได้มีการ
พิจารณาแต่งตั้งและเลือกประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย	 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ใช้
วิธีการลงคะแนนลับ	 	 นับคะแนนแบบเปิดเผยเพื่อเลือก
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ๑	 คน	
จากผู้ตอบรับการทาบทามเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ		จำานวน		๑๒		คน	โดย
ใช้บัตรลงคะแนนและเลือกได้จำานวนไม่เกิน	 	 ๑	 รายชื่อ	
ผลการลงคะแนนจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาประชุมทั้งหมด	 จำานวน	 ๒๑	 	 คน	 ผลคะแนนสูงสุด
เลือก	นายมนูญ		รุดดิษฐ์			เป็นประธานกรรมการ		และให้
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ดังนี้
ดังนี้

ประธานกรรมการ
	 นายมนูญ		รุดดิษฐ์	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	 	
กรรมการ
	 ผศ.ประเสริฐ		โฮมวงศ์	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 ผศ.สง่า		พงษ์ภู่	 	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 พ.ต.ท.ชาญศิลป์		นาสูงชน		(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายสมหวัง		เดชศิริอุดม			 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 ผศ.วิจิตรา		ขอนยาง			 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายเทพรังสรรค์		จันทรังษี			(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายสาคร		เสียงเพราะ			 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นางพัฒนาวดี		จันทร์นวล			 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายไพจิตร		กุลตั้งวัฒนา			 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายอำานวย		สิงห์คาม			 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายสุพจน์		สอนสมนึก	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 นายกองค์การนักศึกษา	 	 	
	 ประธานสภานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ   
	 นายประสิทธิ์		คะเลรัมย์			 	 	

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
แต่ งตั้ ง แ ล ะ เ ลื อกปร ะ ธ าน
กรรมการส่ง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
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คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตร “ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จขององค์กร”

	 คณะวิทยาการจัดการ	 	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	
“ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จขององค์กร”	 เพื่อฝึกทักษะ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์	 และพัฒนาระบบคิดให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที	่๔	 	ภาค	กศ.ป.	 โปรแกรมการจัดการท่ัวไป	หมู่	๑,	๒	และ
โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์	จำานวนผู้เข้าอบรม	๑๐๔	คน	
เม่ือวันท่ี	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๓	 	ณ	 	 ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา		
อาคาร	๑๐	ช้ัน	๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		และนักศึกษาภาค	
กศ.ปท	โปรแกรมการจัดการทั่วไป	หมู่	๓	จำานวนผู้เข้าอบรม	๗๐	
คน	เมื่อวันที่	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๓		ณ		ห้องประชุมวิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	 	 จังหวัดมุกดาหาร	 	 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมกับการดำา เนินชีวิตแห่งความเป็นจริ งในการ
ประกอบอาชีพและชีวิตส่วนตัว	 	 	 เน่ืองจากสภาพในยุคปัจจุบัน	
ความรู้	 ข้อมูล	 และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรเป็นส่ิงท่ีหาได้ง่าย	
คนทั่วไปสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้	 เพิ่มพูนข้อมูล	 และเรียนรู้
กลยุทธ์ได้ท่ัวไป	 เพราะเราอยู่ในสังคมข้อมูล	 ข่าวสาร	 และความ
รู้	 แต่ปัญหาของความสำาเร็จในการบริหารองค์กรในทุกวันน้ี	 ไม่ใช่
เร่ืองของความรู้	ข้อมูล	กลยุทธ์	แต่เป็นเรื่องของระบบคิด				โดยได้
รับเกียรติจากอาจารย์ดวงฤดี	อิ่มบุญสุ		โปรแกรมวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป	เป็นวิทยากรฝึกอบรม

ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

	 ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	 (ปริญญาตรี)	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	 ประจำาปีการ
ศึกษา	๒๕๕๓	เม่ือวันท่ี	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงแรมพลอย
พาเลซ	 อ.เมือง	 จ.มุกดาหาร	 โดยมี	 รศ.ดร.หาญชัย	 อัมภาผล													
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศและกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษา	 ในโอกาสน้ีได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ชาคริต	
ชาญชิตปรีชา	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 ร่วมบรรยายพิเศษ	
เรื่อง	 “ภาวะการแข่งขันของตลาดแรงงานในโลกปัจจุบัน”	 และ	
ดร.ปัญญา	นาแพงหมื่น	 ร่วมให้ข้อคิดในการเตรียมความพร้อมสู่
โลกการทำางานแก่ว่าที่บัณฑิตที่เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศทั้ง	๖๕	คน																																																													

	 ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	 (ปริญญาตรี)	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ประจำาปีการ
ศึกษา	๒๕๕๓	 เม่ือวันท่ี	 ๑๙	 มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	 ห้องประชุมภักดี
ชาติ	 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	 จ.มุกดาหาร	 โดยมี	
รศ.ดร.หาญชัย	 อัมภาผล	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน	และ	ผศ.ชาคริต	ชาญชิตปรีชา	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่	
ในโอกาสน้ีได้รับเกียรติจาก	 ดร.ปัญญา	 นาแพงหม่ืน	 ร่วมบรรยาย
เร่ือง	 “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำาเร็จ”	 เพ่ือให้
ข้อคิดและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่	 ซ่ึงในปีการศึกษาน้ี
มีจำานวนท้ังส้ิน	 ๑๘๐	 คน	 แบ่งเป็น
สาขาวิชาการบัญชี	 ๖๕	 คน	 สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๔๙	คน	และ
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป	๖๖	คน
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	 อาจารย์พิจิกา	 ทิมสุกใส	 และอาจารย์ดวงฤดี	 อิ่มบุญ
สุ	 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยชุมชน	 จัดโดยเครือข่ายบริหาร
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และได้เข้าฝึก
อบรมชุดวิชาท่ี	 ๑	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัยชุมชน	 เม่ือวันท่ี	
๔	-	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ท่ีผ่านมา				ณ	โรงแรมนิวพัฒนา	อำาเภอ
เมือง	จังหวัดมหาสารคาม

	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นผู้แทนในการมอบ
เงินเพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก่	 นางสาวสุภาวดี	 สิงหันต์	 นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ชั้นปีที่	 ๔	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน	 โดยได้รับการบริจาค
และการช่วยเหลือจาก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ส่วนราชการ	
ได้แก่	คณะ	สำานัก	สถาบัน	กอง	และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตลอดจนชุมชุม
คอมพิวเตอร์

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	 การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ	 เพื่อพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ	 เมื่อวันที่	๒	 -	๓	มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	ห้อง
ประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.ศุภกร	
ภู่เกิด	และ	ผศ.ดร.ภก.เจริญ	ตรีศักดิ์	เป็นวิทยากรให้ความรู้	หลัก
การ	ทฤษฎี	การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ	 	ตลอด
จนข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม																																																																								

บุคลากรและ นศ. มรสน. ร่วมอบรมแผนป้องกันอัคคีภัย
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บุคลากรสถาบันวิจัยได้รับคัดเลือกเข้าอบรม “นักวิจัยชุมชน” ชาว มรสน. ร่วมใจช่วยเหลือ นศ. บ้านไฟไหม้

คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการเขียนบทความวิจัยฯ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมกับกองอำานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร	 ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย	 เขต	 ๗	 สกลนคร	 และภาคีเครือข่าย	 จัด							
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัยในอาคารสูง	 เม่ือวันท่ี	
๙	มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดย
มี	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิด	 ในการน้ีมหาวิทยาลัยได้จัดส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น	
ชมการสาธิตการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ	 และร่วมซ้อม
แผนดังกล่าวเพ่ือให้สามารถป้องกันอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยและท่ีอยู่
อาศัยของตนได้ต่อไป
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	 ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร	 เรียนสาขาใด	 คณะใดก็ตาม	 เธอคือ
นักศึกษา	 เธอควรทำาตนเป็นผู้แสวงหาความรู้และทำากิจกรรมที่เหมาะ
สมกับตัวเธอเอง	เธอมีความสุขกับอะไรล่ะ	เธอคงไม่มีความสุขกับการ
บังคับขู่เข็ญให้คนอื่นทำาตามความต้องการของตนเองหรอกนะ	 เพราะ
นั่นคือการข่มขืนจิตใจกันที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตและสังคมดีขึ้นแต่อย่างใด	
เธอคงไม่เป็นสุขที่จะก้มหน้ายอมรับให้คนอื่นมาบังคับข่มขืนจิตใจให้ไป
ทำาในสิ่งที่เธอไม่เห็นด้วย	 เธอมาใหม่ต้องทำาตามคนมาก่อนอย่างนั้น
หรือ	 กติกานี้หาถูกต้องและเป็นธรรมไม่	 เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรับและ
ปฏิเสธ	ยอมรับเถอะถ้าเธอสนุกกับสิ่งนั้น	ปฏิเสธเถอะถ้าเธอรู้ว่าสิ่งนั้น
ไม่ได้ทำาให้เธอมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น	 คนที่รู้จักครุ่นคิดย่อมพบทางเลือกที่
จะเป็นผู้	“ขัดขืนอย่างอ่อนโยนและแน่วแน่”	ด้วยความเป็นตัวของ
ตัวเอง
	 เธอมาเอาอะไรที่นี่	 มหาวิทยาลัยคือแหล่งฝึกฝนขัดเกลาตัว
เองให้มีความรู้และจิตใจที่เข้มแข็ง	 เธอหวังจะเอาแต่ความรู้อย่างเดียว
หาถูกต้องไม่	 เธอควรแสวงหาความจริงและความดีงามด้วย	 สิ่งใดที่
เป็นความไม่ถูกต้องเธอกล้าที่จะไม่เห็นด้วย	 นั่นคือวิสัยของเธอผู้เป็น
นักแสวงหา	 ขอแนะนำาให้ลูกศิษย์ตั้งสติแล้วมองหาคนที่จะเป็นต้นแบบ
หรือตัวอย่างของความเป็นนักแสวงหา	ดูจากรุ่นพี่	อาจารย์	จากเพื่อน
และใครก็ได้ที่เธอมองเห็นความดีงาม	ที่นี่มีให้เธอเรียนรู้ทั้งตัวอย่างที่ดี
และตัวอย่างที่ควรหลีกหนี	 ดูด้วยตาพิจารณาด้วยใจแล้วเลือกที่จะทำา
ตามสำานึกที่เกิดขึ้นว่าเธอหวังจะใช้สองมือ-สองเท้า-หนึ่งหัวสมองเพื่อ
ทำาอะไรที่นี่
	 ขอให้ตั้งสติตรองดู	 ความรู้ที่ไร้สติมีแต่จะทำาร้ายตนและคน
อื่น	จำาไว้เถอะนะว่าเธอเรียนเพื่อค้ำาจุนโลกและสังคม	ไม่ใช่มาเรียนเพื่อ
เหยียบยำา่ทำาลายโลกและเพื่อนมนุษย์	 คนมีการศึกษาอยู่ที่ใดก็ตาม	
ที่แห่งนั้นควรได้รับการเติมเต็มประโยชน์และความดีงามเพราะชีวิต
ของนักศึกษาก็คือชีวิตของนักแสวงหา	 ผู้แสวงหาความดีความงาม
และความจริง
	 สำาหรับน้องใหม่บางคนที่ยังไม่เข้มแข็ง	 ขอให้คิดว่าคนที่ทำา
อะไรๆ	 ตามที่คนอื่นพาทำาโดยไม่เข้าใจเหตุผลและเจตนาที่แท้จริงหรือ
ไม่แม้แต่จะตั้งคำาถามกับสิ่งนั้น	 นับว่ายังไม่เริ่มต้นการศึกษาที่แท้จริง
ต้องมีจุดมุ่งหมาย	หากวันนี้เธอยังล่องลอยไร้จุดหมาย	 เรียนไปๆอย่าง
ไม่รู้ว่าเราต้องการคุณค่าอะไรเลยเธอก็เสี่ยงที่จะทำาให้ช่วงชีวิตสั้นแค่	
๔	ปีของการเป็นนักศึกษาเป็นช่วงวัยที่ไร้ความหมาย	การหวังแค่ได้รับ
ใบปริญญาไม่นับว่าเป็นความหวังที่งดงามอะไรหรอกนะถ้าไม่หวังที่จะ
บ่มเพาะความดีให้เกิดขึ้นในใจของเธออีกด้วย
	 ถ้าถามว่าครูหวังให้เธอเป็นคนอย่างไรเมื่อเรียนจบไปจากที่นี	่
ตอบได้สั้นๆว่า	อยากให้เธอ...
 เป็นคนดี	ละอายแก่ใจที่จะทำาชั่ว	เกลียดกลัวที่จะทุจริต
 มีจิตสาธารณะ	จิตใจกล้าหาญที่จะร่วมดูแลสังคม	 ไม่ดูดาย
ต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์

 มีทักษะวิชาชีพ	ทำางานได้ผล	เข้ากับคนอื่นได้ดี
เท่านี้แหละคือสิ่งที่ครูมุ่งหวังให้เธอมีอยู่ในตัวเองเมื่อมาเป็นลูกศิษย์
ของที่นี่
	 หนทางที่จะนำาเธอไปสู่ความสำาเร็จนั้นเธอต้องเดินไปด้วย
ความรัก	 รักที่จะเรียนรู้	 รักที่จะสู้	 รักที่จะทำาให้ดีที่สุดให้สมกับที่เกิดมา
เป็นเรา	ครูขอแนะนำาหลักการดูแลตัวเอง	 ๔	ประการ	 ระหว่างที่เรียน
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเรานี้
 หนึ่ง เรียนรู้ให้เร็ว เพื่อดูแลตัวเองให้ได้ เพื่อคิดให้เป็น 
ให้เดินด้วยเท้า-ก้าวด้วยใจ
 สอง อย่ากินอยู่อย่างนักบริโภคเกินตัว รู้จักความพอดี
พองาม อย่าผลาญเรี่ยวแรงพ่อแม่
 สาม ยืนยันความเป็นลูกอีสาน เคารพจิตวิญญาณของ
บรรพชน ภูมิใจในรากเหง้าไม่ลืมกำาพืด ไม่ดูถูกมาตุภูมิ
 สี่ ต้องรู้จักใช่อารยะขัดขืน สู้กับกระแสที่ไร้สติปัญญา ไร้
เหตุผล ด้วยปัญญาและเหตุผล-ไม่ใช้อารมณ์
	 สุดท้าย	 ขอกล่าวสดุดีความรักของคนๆ	 หนึ่งที่ทำาให้เรามี
วันนี้ได้	ความรักนั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่	เรามีรักให้โลก	
ให้พี่น้อง	ให้เพื่อน	มีรักให้ผู้คนและสังคม	มีรักให้ต้นไม้และสัตว์	มีรักให้
ความดี	รักความก้าวหน้า	รักอุดมคติ	รักอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย	
	 แต่เราจะไม่มีโอกาสได้รักกับใครต่อใครเลย	 ถ้าเราไม่ได้
ความรักจากเธอคนนี้	 คนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อบอกรักเรา	 รักของเธอ
บริสุทธิ์สูงค่าเกินกว่าที่เราทุกคนจะลืมเลือน	ขอให้รักของเธออยู่กับเรา
ตลอดเวลาแล้วรักนี้จะคุ้มครองเราตลอดไป
	 ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนว่า
  “รักแม่ ได้ดีทุกคนครับ”

ด้วยรักแด่นักศึกษา

ด้วยรักและหวังดีจากกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมไทยและโลกาภิวัตน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 เธอมาเอาอะไรที่นี่ มหาวิทยาลัย
คือแหล่งฝึกฝนขัดเกลาตัวเองให้มี
ความรู้และจิตใจที่เข้มแข็ง เธอหวังจะ
เอาแต่ความรู้อย่างเดียวหาถูกต้องไม่ 
เธอควรแสวงหาความจริงและความ 
ดีงามด้วย สิ่งใดที่เป็นความไม่ถูกต้อง
เธอกล้าที่จะไม่เห็นด้วย นั่นคือ วิสัย
ของเธอผู้เป็นนักแสวงหา
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          แด่นักศึกษา

ที่นี่ คือที่ใด  แลออกไปล้วนหนุ่มสาว
งดงามดั่งดวงดาว  แววตาวาวเร้นพลัง

ที่นี่ มหา’ลัย  มีสิ่งใดให้เจ้าหวัง
ฟังนะ เจ้าจงฟัง  หากตีนเจ้าจะก้าวเดิน

ที่นี่ มีวิชา  ให้เสาะหา บ่ขาดเขิน
แสงสีก็ชี้เชิญ  ให้เจ้าหลงและงงงัน

ที่นี่ มีอุปสรรค  ที่จะชักขึ้นสวรรค์
นรกก็ดั่งกัน  เพียงมักง่ายจะได้มา

ที่นี่ มีความงาม  เกิดขึ้นตามแสวงหา
มีรักและศรัทธา  ให้ขบถท้ากฎเกณฑ์

มีคอกและความเชื่อง ให้คนเขื่องเป็นเครื่องเซ่น
มีกากแห่งกฎเกณฑ์ แด่ผู้พ่ายไว้บูชา

มีพี่ผู้มาก่อน  ต่างสะท้อนให้เห็นว่า
ที่เห็นอยู่ตำาตา  ใช่แน่นะ ! ปัญญาชน

ที่นี่ มีอาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญในทุกหน
ครูดีนั้นสร้างคน  แต่ครูเราน่ะ สร้างใคร

ที่นี่ มีพ่อแม่  ของเราแท้ที่เป็นใหญ่  
คนจนคือคนไท  หวังใดเล่า ส่งเจ้ามา

ที่นี่ คนหนุ่มสาว  ล้วนพวกเราอยู่ตรงหน้า
ดวงตาทุกดวงตา  ล้วนประจักษ์ด้วยฮักแพง

เราคือนักศึกษา  หลอมชีวาอันกล้าแกร่ง
ความรู้และเรี่ยวแรง จักก่อเกื้อเพื่อมวลชน

มาเถิดนักศึกษา  ลุกขึ้นมา! เมื่อฟ้าหม่น
เห็นไหมประชาชน  รอพวกเรา ไปสร้างธรรม
เห็นบ่พ่อแม่เฮา  สิรอไผ ไปสร้างธรรม.

            วิชญ์ เวียงวาริช

                                            ๒ มิถุนา ๕๓

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี	พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง	 จัดอบรม	 เร่ือง	 นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการ
ประยุกต์ใช้วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ ZnO	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๔	 -๑๕	
มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ศูนย์วิทยาศาสตร์	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	เป็นประธานเปิดการอบรม
	 การอบรมดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียว
กับนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนซิงค์
ออกไซด์	 ZnO	 แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	 นครพนม	 และมุกดาหาร	
ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	 สาขาวิชาเคมี	 และสาขาวิชา	
ชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี	 พระจอมเกล้าลาดกระบัง	 ให้ความรู้
และสาธิตในคร้ังน้ี

คณะวิทย�ศ�สตร์ฯ จับมือวิทย�ลัยน�โนเทคโนโลยี 
ล�ดกระบัง อบรมครูพื้นที่สกลนครและใกล้เคียง
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สร้างสรรค์ เรียนรู้วัฒนธรรม มรสน.

U LIFE ZONE 

 
ในช่วงหน่ึงสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนอย่าง

เป็นทางในปีการศึกษาใหม่	 	 	 มีวัฒนธรรมองค์กรท่ียังคงปฏิบัติ
สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นในทุกสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับ	น่ันคือ	วัฒนธรรม	

“การรับน้อง”	 ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมท่ีทำาให้ได้เรียนรู้ถึงความเจริญงอกงามขององค์กรและ
หมู่คณะ	หรือวิถีชีวิตของหมู่คณะน่ันเอง	

	 เฉกเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ความสำาคัญในการสืบทอดการรับน้องจากรุ่นสู่รุ่น	 ด้วย
กระบวนการถ่ายทอดท่ีมีความชัดเจน	 	 จิตวิญญาณ	 	 ตัวตน	 	 ถูกแสดงออกมาในการทำากิจกรรมสร้างสรรค์ท่ี

องค์การนักศึกษาได้ระดมท้ังสมองและแรงกายจัดข้ึนอย่างหลากหลาย	ได้แก่
 การปฐมนิเทศ	เพ่ือแนะนำาผู้บริหาร	สถานท่ี	และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษาตลอดจนสวัสดิการแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษาตลอดจนสวัสดิการ
				และบริการต่างๆ	ท่ีจะได้รับเม่ืออยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 การบรรยายธรรมมะ 	“วัยใส		หัวใจธรรมมะ”		เพ่ือให้น้องใหม่รู้จักนำาหลักธรรมง่ายๆ	มาใช้ในการศึกษาและ
						ชีวิตประจำาวัน

 พิธีไหว้ครู	เข้าใจง่ายๆ	คือเป็นการฝากเน้ือฝากตัวเพ่ือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์	และปลูกฝังความอ่อนน้อมถ่อมตน
				ตามวัฒนธรรมไทย	
 พิธีบายศรีสู่ขวัญ	ซ่ึงคนไทยมีความเช่ือว่าการรับขวัญใหม่	ผู้ท่ีเข้าร่วมพิธีจะมีความสุขและพบพานแต่ความเจริญ
						ก้าวหน้าในชีวิต
 กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ประกอบด้วย	การขับข่ีปลอดภัยบนท้องถนน	เมาไม่ขับ		การป้องกันเอดส์และยาเสพติด	
				ตลอดจนการรณรงค์ประชาธิปไตย	
 กิจกรรมรับน้อง โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ	ในการฝึกฐานแต่ละฐานเป็นสถานท่ีท่ีสำาคัญภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
					ให้รู้จักบ้านหลังใหม่ได้ดีย่ิงข้ึน	ผ่านวิธีคิดหรือกระบวนการฝึกฝนน้องๆให้รู้จักการคิด		ความอดทน		การวิเคราะห์		
									การแก้ปัญหา		การวางแผนด้วยความเป็นนำา้หน่ึงใจเดียวกัน
	 กิจกรรมเหล่าน้ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ	 นายประสิทธ์ิ	 คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา	และรองคณบดีทุกคณะ	ท่ีสำาคัญคือรุ่นพ่ีท่ีมีประสบการณ์ท้ังด้านการเรียน					

				การทำางานและการดำารงชีวิตช่วยแนะแนวทางด้วยการบอกเล่าผ่านกิจกรรมดีๆ	ดังกล่าวซ่ึง
	ทำาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่เคยมีภาพการรับน้องแบบผิดๆ	ความศรัทธา

			จากรุ่นสู่รุ่นสู่กระบวนการถ่ายทอดท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	“พ่ีสู่น้อง”	
					จึงทำาให้มหาวิทยาลัยของเรามีความดีงามและเข้มแข็ง

									เป็นปึกแผ่นตลอดมา		น่ันเอง 
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	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารพัฒนาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และ
นักศึกษาปริญญาเอก		สาขาวิชาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา	รุ่น	๒	-	๔	ประจำาปี		ประจำาปี	
๒๕๕๓	(Leadership	Development	Program	�	LDP)	โดยสาขาภาวะผู้นำาทางการ	(Leadership	Development	Program	�	LDP)	โดยสาขาภาวะผู้นำาทางการโดยสาขาภาวะผู้นำาทางการ
บริหารการศึกษา		ระดับบัณฑิตศึกษา		จัดข้ึนเป็นปีท่ี	๓	ระหว่างวันท่ี		๗	-	๑๑		มิถุนายน	
๒๕๕๓			ณ	ห้องดุสิตา	อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษาในในปี	 ๒๕๕๓	 จัดทำา
เป็น	 ๓	 ระยะ	 ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นระยะที่	 ๒	 โดยเชิญวิทยากรท่ีมี
ความรู้และความเช่ียวชาญจากต่างประเทศ	ได้แก่	Professor	Dr.	Forrest	W.	Parkay	
จาก	Washington	State	University	และ	Dr.	Wu	Mei	จาก	Yunnan	University	 ให้
ความรู้	 หลักการ	 ทฤษฎี	 เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำา	 และกรณีศึกษาตลอดจน
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม	 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะ
ผู้นำา	 ของผู้บริหาร	 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก	 สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา	 ให้สามารถใช้ภาวะผู้นำาในการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา	 ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกทั้ง
ในและต่างประเทศ	 ซึ่งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำาเสนอผลการดำาเนิน
งานตามโครงการ	 	 Leadership	 Development	 Program	 ณ	 	Washington	 State	
University		และศึกษาดูงานการใช้ภาวะผู้นำาในสถานศึกษา	และหน่วยงานต่างๆ	ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในระยะที่	๓	ระหว่างวันที่	๙	-	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๓

สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา  เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

ร่วมให้ความรู้ในโครงการ Leadership Development Program ระยะท่ี ๒

G r a d u a t e  S c h o o l                ข่าวบัณฑิตศึกษา

   
  “

รับ
น้อ

ง”อย่าง
สร้างสรรค์ เรียนรู้วัฒนธรรม มรสน.



	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	
นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 กับ	 นางสาวอานุสรา	 จิตต์
มิตรภาพ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงาน
ตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	

จำากัด	 	 ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการ

เปิดให้บริการชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านบริการ	

Pay	@	Post	ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ	

เมื่อวันที่	 ๑๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประ

ชุมสรัสจันทร	อาคาร	๑๐	ชั้น	๒	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร	 โดยมีผู้บริหารจากทั้งสอง

หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

มรสน. จับมือ ไปรษณีย์ ไทย 
เปิดช่องทางจ่ายค่าเทอมได้ท่ัวประเทศ

	 นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	กล่าว

ว่า	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีจำานวนนักศึกษากว่า	 ๑๒,๐๐๐	 คน	 ซ่ึงมา

จากจังหวัดสกลนคร	 นครพนม	 มุกดาหาร	

กาฬสินธ์ุ	 หนองคาย	 และประเทศเพื่อนบ้าน	

ได้แก่	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 และประเทศสาธารณรัฐสังคม

 ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเพียง 10 บาท ต่อรายการเท่านั้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
Call Center 1545  หรือ  ดูที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน

เวียดนาม	การเปิดให้บริการรับชำาระค่า

ธรรมเนียมการศึกษาผ่านบริการ	Pay	

@	 Post	 จึงเป็นช่องทางที่จะอำานวย

ความสะดวกให้กับนักศึกษาที่อยู่ใน

พื ้นที ่ดั งกล่าวได้สะดวกเพิ ่มมาก

ขึ ้น	 และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะ

ขยายความร่วมมือไปสู ่การชำาระค่า

บริการอื ่นๆ	ของมหาวิทยาลัยต่อไป

	 นางสาวอานุสรา	จิตต์มิตรภาพ	
รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่	 สาย
งานตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัท	
ไปรษณีย์ไทย	 จำากัด	 กล่าวว่า	 เพื่อ
เป็นการฉลองเปิดตัวบริการใหม่ 	
ไปรษณีย์ได้เตรียมแสตมป์จตุคาม
รามเทพมูลค่า	 ๑๐๘	 บาท	 เพื่อมอบ
ให้นักศึกษาที่จ่ายค่าลงทะเบียนผ่าน
ไปรษณีย์ในภาคการศึกษานี้	(๗	มิ.ย.	
-	 ๗	 ก.ค.	 ๕๓)	 โดยนักศึกษาสามารถ
นำาใบเสร็จไปรับแสตมป์ได้ที่	ปณ.ธาตุ
นาเวง	 โดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการเพียง	 ๑๐	 บาท	 ต่อรายการ
เท่านั้น	 โดยสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่	 Call	 Center	 ๑๕๔๕	
หรือ	 ดูที ่เว ็บไซต์	 www.thailand-
post.co.th


