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

	 เม่ือวันท่ี	๒๘	-	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๓		ศูนย์ลาวศึกษา		งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา	โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย	
และสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้จัดทำาโครงการพัฒนานักวิจัยร่วม	ไทย	-	ลาว		ณ	ห้องมรกต	โรงแรม
พลอยพาเลซ	 จังหวัดมุกดาหาร	 โดยมี	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ประเทศไทย	จำานวน	๒๒	คน	 	 ซ่ึงประกอบด้วย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหาร	 ผู้แทนจากทุกคณะ	 และผู้แทนจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	เข้าร่วมจำานวน	๑๒	คน	ซ่ึงประกอบไปด้วยศึกษาธิการแขวงสะหวันนะเขต	มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต	วิทยาลัย
ครูสะหวันนะเขต	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนะเขต	 และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงสะหวันนะเขตและ
สถานกงสุลไทยในแขวงสะหวันนะเขตก็ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย	 โดยมีรูปแบบในการดำาเนินการแบบการรับฟังการ
บรรยายประสบการณ์จากนักวิจัยในพ้ืนท่ี	 การอภิปราย	 รับฟังข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด	 การแบ่ง
กลุ่มย่อยตามความสนใจและพัฒนาโจทย์วิจัย	การจัดทำาร่างเค้าโครงวิจัย	(Proposal)	๓	บทสำาหรับงานวิจัยแต่ละโครงการ
	 นายธนกร	 ราชพิลา	 หัวหน้าศูนย์ลาวศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 กล่าวว่า	 จากภาพรวมการดำาเนินการใน
คร้ังน้ี	 นักวิจัยทุกท่านได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสนอหัวข้อและรายละเอียดในการทำาวิจัยร่วม	 จากการแบ่งกลุ่มจาก
ความสนใจแบ่งเป็นกลุ่มเช่น		กลุ่มท่ีสนใจเก่ียวกับการเกษตร		เก่ียวกับการศึกษา	และเก่ียวกับการพัฒนาสังคม	หลังจากทำาการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันก็ได้ข้อมูลเพ่ือจะนำาแนวทางดังกล่าวเขียนเป็นเค้าโครงงานวิจัย	 ซ่ึงหลังจากน้ีไปนักวิจัยท้ังไทย	 และ
ลาวก็จะต้องรวบรวมข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลกันเพ่ือนำาไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีได้ต้ังเอาไว้	



ลฎาภา ศรีพสุดา
บก.

 n_jiew@hotmail.com , d.natnicha@gmail.com

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร SNRU
ปรัชญา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

        บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรม ร่วมชี้นำาการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม

        เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ    ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม   ๒. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

        ๓. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๔. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้   ๕. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

คติพจน์   “ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต” แปลว่า “ปัญญา คือ แสงสว่างส่องโลก”

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	:::::	

Content สารบัญ
No.7 July 2010E D I T O RTALK

“บก. ขอคุย”
มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
พัฒนานักวิจัยร่วม ไทย - ลาว

 หากกล่าวถึง “ความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ ประเทศลาวและเวียดนาม 
“เพ่ือนบ้านของไทย” ได้มีการตกลงทำาความร่วมมือและทำาโครงการ
กิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร การศึกษาดูงาน 
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีโครงการ
พัฒนานักวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กับประเทศลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับประเทศ
เวียดนาม ล่าสุดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้แทนหน่วย
งานทางการศึกษาจากทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ และ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามลำาดับ เพื่อ
ให้นักวิจัยจากทั้งสามประเทศได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เสนอความคิดเห็น หัวข้อวิจัย รายละเอียดในการทำาวิจัย เและ
นำาไปเป็นแนวทางในการทำาวิจัยร่วมกันต่อไป ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด
องค์ความรู้อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว ตลอดจน
การศึกษา 
 และนี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ในฐานะเป็น “สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น 
ภูมิภาค และก้าวสู่สากล” เพื่อความเจริญ ยั่งยืน และเป็นหนึ่ง
เดียวกันของอนุภูมิภาคลุ่มนำา้โขงต่อไป

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน๑๖
เปิดแล้ว !!
สำ�นักง�นพัฒน�และส่งเสริม
ก�รศึกษ�นักศึกษ�คนพิก�ร

“กีฬ�เป็นย�วิเศษ”
: ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภาฯ 

สภาปริทรรศ์  ๘

N e w s  R e s e a c h             ข่าวสารงานวิจัย๑๐
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“ดาว เดือน เขียว-ชมพู”

ขอเชิญร่วมการประชุมในงาน 
“Thailand Reseach Expo 2010”

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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มรสน. ร่วมงาน EWEC 2010 ณ จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดส่งบุคลากรเพ่ือเป็นผู้แทนของ
จังหวัดสกลนคร	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ	หันไชยุงวา	รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ	 และ	 อาจารย์สุธิดา	 	 จารุจิตติพันธ์	 หัวหน้าศูนย์เวียดนาม
ศึกษา	 เข้าร่วมประชุมเสวนา	 “ความร่วมมือบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก” (EAST - WEST ECONOMIC CORRIDOR            
COOPERATION FORUM 2010 : EWEC 2010)	ณ	จังหวัดกวางตรี	ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		เม่ือวันท่ี	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๓		ท่ีผ่านมา	

	 เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๓	องค์การบริหารนักศึกษาภาคพิเศษ	 (กศ.ป.)	 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา	จัดพิธีไหว้
ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ	ประจำาปี	๒๕๕๓	 	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	 โดย	ผศ.ดร.วัฒนา	สุวรรณไตรย์	 รองอธิการบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท	 พร้อมผู้บริหาร	 คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเพื่อให้นักศึกษา											
น้อมจิตปาวรณาตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูด้วยพานธูปเทียนและพานดอกไม้ที่งดงาม	 จากนั้นเป็นการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่	
กศ.ป.	 เพื่อรับขวัญน้องใหม่	นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาน้องพี่เขียว	 -	ชมพู	 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีความรักสมัคร
สมานสามัคคีระหว่างกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นถ้วนหน้า

	 การประชุมเสวนาดังกล่าวจัดข้ึนโดยคณะ
กรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี	ร่วมกับ	หนังสือพิมพ์	
เถ	 เสย	 หว่า	 เหวียดนาม	 (โลกและเวียดนาม)	 ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	 เพ่ือเน้นยำา้บทบาทและความสำาคัญของเส้น
ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	 -	 	 ตะวันตก	 	 ต่อการ
พัฒนาของภูมิภาคและจังหวัดต่าง 	ๆ บนเส้นทาง	 รวมท้ัง
แก้ไขข้อปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 เพ่ือส่งเสริมการค้า	 การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว	 ของ	 ๕	 ประเทศบนเส้นทาง	
ได้แก่	 พม่า	 กัมพูชา	 ไทย	 ลาว	 และเวียดนาม	 โดยมี
ตัวแทนผู้บริหารจากรัฐบาล	 กระทรวง	 และหน่วยงาน
ส่วนกลาง	 ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการต่างประเทศ	
เอกอัครราชทูตสหภาพพม่า	 ลาว	 ไทย	 และญ่ีปุ่น	 ประจำา
ประเทศเวียดนาม	 	 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยตัวแทน
จากจังหวัดต่างๆ	 ของ	๔	ประเทศท่ีอยู่บนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก	-	 	ตะวันตก	 	 นักวิชาการ	 ผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ	 เข้าร่วมประชุม
เสวนาในคร้ังน้ี	

นักศึกษาภาค กศ.ป. น้อมจิตปาวรณาตน
เป็นศิษย์ที่ดีใน “พิธีไหว้ครู” พร้อมร่วม
แข่งกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียว - ชมพู
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	 สืบเน่ืองจากความร่วมมือแลกเปล่ียนด้านวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประเทศไทย	 กับวิทยาลัยครูกวางตรี	
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 นำาไปสู่การก่อต้ังศูนย์ไทยศึกษา	
ณ	วิทยาลัยครูกวางตรี		 ซ่ึงได้ทำาพิธีเปิดไปเม่ือวันท่ี	๒๘	เมษายน	๒๕๕๓	
นั้น	 	 	 เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างกันดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง	วิทยาลัย
ครูกวางตรี	 จึงได้จัด	 “การประชุมวิชาการและนำาเสนองานวิจัย
นานาชาติ” ข้ึน	 เม่ือวันท่ี	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๓	ในหัวข้อ	 ศักยภาพทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาค
ลุ่มนำา้โขง	 โดย	 ดร.เล	 ถิ	 ซวน	 เลียน	 อธิการบดีวิทยาลัยครูกวางตรี	 และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนา	 สุวรรณไตรย์	 รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิต
ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมเป็นประธาน
ในการประชุมวิชาการคร้ังน้ี	 	 พร้อมคณาจารย์และผู้สนใจท่ัวไปจากท้ังสอง
สถาบันร่วมเป็นเกียรติและนำาเสนอผลงานวิจัย 
	 ในการน้ีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์	 ชาวชายโขง	 ผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำาเสนอผลงานวิจัย	 หัวข้อ “การจัดการ
ด้านการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก  กรณีศึกษา บ้านท่าวัด อำาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร”			ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก	เน่ืองจาก
เป็นงานวิจัยท่ีบูรณาการความรู้จากนักวิจัยหลากหลายสาขา	ได้แก่	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมบูรณ์	 ชาวชายโขง	 ทางด้านสถิติ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์							
ชัยยศ	ณัฐอังกูร	ทางด้านการตลาด	และอาจารย์วินิธา	พาณิชย์	ทางด้าน
การท่องเที่ยว	 	 นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถนำามาใช้ได้จริงเป็น
รูปธรรมและเป็นตัวอย่างในการนำามาปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	
ในประเทศ	รวมถึงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนำา้โขงอีกด้วย

มรสน. ร่วมงานประชุมวิชาการและนำ เสนองานวิจัยนานาชาติ 
ณ วิทยาลัยครูกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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เด็กๆ โรงเรียนวิถีธรรม 
ทัศนศึกษาการผลิตนมโค

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน”	ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสกลนคร	
นครพนม	 มุกดาหาร	 เม่ือวันท่ี	 ๑๖	 กรกฎาคม	

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”แก่ครูกลุ่มสนุก

	 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้นำาเด็กนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ	 เข้าศึกษาดูงาน	 ณ	 สถานี
วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	 โดยมีวิทยากรประจำาสถานีฯ	 บรรยายให้ความรู้พร้อมนำาเยี่ยมชมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู ้จัก												
คุณประโยชน์ของนม	 ตลอดจนขั้นตอนการผลิตนม	 ซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนเด็กระดับบริบาลเกี่ยวกับหน่วยอาหารว่างซึ่ง
จะมีนมเข้ามาเกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ที่ผ่านมา	โดยมี	อาจารย์สรินดา	พงษ์คุลีการ	ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	และคณะครูให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด																																																																																																																																																																																																																																											

๒๕๕๓	 ณ	 ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
โดยนายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดีเป็น
ประธานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
	 การบริการวิชาการในคร้ังน้ีมุ่งหวัง
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้
และทักษะการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์พ้ืน
ฐานท้ังสาขาฟิสิกส์	 เคมี	 และชีววิทยา	 โดย
สามารถนำาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
ในโรงเรียนต่อไป	 ซ่ึงในส่วนของนักศึกษา
ท้ังสามสาขาวิชานับเป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเป็นโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว
อีกด้วย
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	 งานบริหารทั่วไป	 กองกลาง	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดโครงการอบรมกลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ เก่งคิด 
เก่งคน เก่งงาน	เมื่อวันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้องดุสิตา	อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยมี
นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	เป็นประธานเปิดการอบรม
	 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ดร.ชัยเสฎฐ์	พรหมศรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและการจัดการองค์การ	เป็นวิทยากรในการให้
ความรู้	เทคนิคการทำางาน	และการบูรณาการทักษะการทำางาน	๓	ประการ	คือ	เก่งคิด	เก่งคน	เก่งงาน	แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบ
ด้วย	 หัวหน้างาน	 พนักงานราชการ	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 (สายสนับสนุน)	 ลูกจ้างประจำา	 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	 (สายสนับสนุน)		
กิจกรรมในการอบรมมีทั้งการอภิปรายและตอบข้อซักถามเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองและนำาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การจัดทำารายงานการประเมินตนเอง	
(Self	 Assessment	 Report)	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	
เมื่อวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์
วิทยาศาสตร์	 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 โดยมีนายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการดี
เป็นประธานเปิดการการประชุมพร้อมให้นโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

 ในการน ี ้ 	 ผศ .ดร .ชน ินทร ์ 	 วะส ีนนท ์	
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 และคณะ	
ได้บรรยายเรื่อง	ร่าง	กรอบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา	 ระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และร่าง
กรอบการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา	
รอบสาม	(พ.ศ.๒๕๕๔	-	๒๕๕๘)	พร้อมปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำารายงานการประเมินตนเอง
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ	 และเข้าใจ
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่าง
ประสิทธิภาพต่อไป

ง า น บ ริ ห า ร ท่ั ว ไ ป 

จัดอบรมกลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู ่ความเป็นเลิศ

เก่
งคิ

ด เก่งคน เก่งงาน
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สภาปริทรรศ์

: ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กีฬาเป็นยาวิเศษ
	 ช่วงเดือน	มิถุนายน	ถึง	กรกฎาคม	มีกีฬาระดับนานาชาติ
ให้ดูสองชนิดในเวลาเดียวกัน	 คือ	 เวลานอน	 เพราะฟุตบอลล์โลก	
ถ่ายทอดสดคู่แรกท่ีญ่ีปุ่นเวลาห้าทุ่มคร่ึง	คู่หลังเวลาตีสามคร่ึง		ส่วน
เทนนิสวิมเบิลดันถ่ายเทปเร่ิมเวลาตีหน่ึง	 แต่เน่ืองด้วยท้ังฟุตบอลล์
โลก	 และเทนนิสวิมเบิลดัน	 เป็นกีฬาท่ีต้องดูให้ได้	 เลยทำาให้เห็นถึง
พฤติกรรมท้ังผู้เล่นและผู้ดูท่ีแตกต่างกัน	และได้ข้อคิด
	 เม่ืออังกฤษแข่งกับเยอรมัน	ในวันท่ี	๒๔	มิถุนายน	แฟรงค์	
แลมพาร์ด	 ผู้เล่นกองกลางทีมอังกฤษยิงลูกข้ามเส้นประตูเข้าไป	แต่
ลูกกระดอนกลับออกมา	 นอยเอ้อผู้รักษาประตูทีมเยอรมันรีบรับลูก
แล้วเตะออกไปจากแดนของตน	 อังกฤษไม่ได้ประตู	 ภายหลังนอย
เอ้อรับว่าเห็นลูกข้ามเส้นเข้าประตูไป	 แต่ต้องทำาเสมือนเกมดำาเนิน
ต่อไปเพ่ือให้ผู้ตัดสินคิดว่า	ลูกยังไม่ได้ข้ามเส้นเข้าประตู
	 ฝร่ังเศสได้มาแข่งฟุตบอลล์โลกคร้ังน้ีได้	ก็เพราะ	ในนัดตัด
เชือกกับไอร์แลนด์	 เทียรี	 อองรี	 เจตนาใช้มือปัดลูกบอลล์หน้าประตู	
ทำาให้ในท่ีสุด	 ลูกน้ันได้ประตู	อองรีรับว่า	 เป็นลูกแฮนด์บอลล์แต่เขา
ไม่ใช่ผู้ตัดสิน	ถ้าจะถามเขา	ให้ไปถามผู้ตัดสิน

	 ฟาเบียโน	 กองหน้าบราซิล	 เจตนาทำาลูกแฮนด์บอลล์เพ่ือ
ประคองลูกและยิงเข้าประตูอย่างสวยงาม	 ปฏิเสธกับผู้ตัดสินว่าตน
ไม่ได้ทำาลูกแฮนบอลล์แต่เป็นการใช้หน้าอกพักลูกก่อนยิงเข้าประตู	
	 ต่างจากเตเบส	 กองหน้าของอาร์เจนตินาที่ยิงลูกลำา้หน้า
เข้าประตู	เตเบสต้องยิงเท่าน้ัน	เพราะไม่รู้ว่าตนเองล้ำาหน้าอยู่หรือไม่	
ผู้ตัดสินและผู้กำากับเส้นเท่าน้ันท่ีจะสามารถบอกได้
	 จำาได้ว่า	 นานมาแล้ว	 ร็อบบี้	 ฟาวเลอร์	 กองหน้าทีม
ลิเวอร์พูลรีบโบกมือบอกผู้ตัดสินว่า	 ผู้รักษาประตูอาร์เซนอลไม่ได้ทำา
ฟาวล์กับตน	แต่ผู้ตัดสินยำา้ให้จุดโทษ	ทำาให้ร็อบบ้ียิงลูกท่ีจุดโทษเพ่ือ
ให้ผู้รักษาประตูอาร์เซนอลรับไว้ได้
	 สมัยท่ียังไม่มีชาเลนจ์	เคยจำาได้ว่า	ภราดร	ศรีชาพันธ์	บอก
ผู้ตัดสินว่า	 ลูกที่คู่ต่อสู้ตีมา	 เป็นลูกดี	 ทั้งที่ผู้กำากับเส้นขานว่าเป็น
ลูกออก	เพราะภราดรเห็นกับตาตนเองว่าเป็นลูกดี	หากภราดรทำา
เฉยเสียก็จะได้แต้ม
	 เคยเห็นต๋อง	 ศิษย์ฉ่อย	 ยืนยันกับผู้ตัดสินให้คู่ต่อสู้ว่า	
คูต่่อสู้ของตนไม่ได้สัมผัสลูกก่อนแทง

 ผู้ที่รับผิดชอบสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม นับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 
ยันชั้นมหาวิทยาลัย คงต้องทำางานกันให้หนัก และคงต้องหาเหตุการณ์ และเหตุผล
สำาคัญ ชูให้เห็น เป็นมาตรฐานของสังคมให้ได้ว่า ความดีงาม ถูกต้อง แท้จริงแล้ว 
ควรเป็นอย่างไร

ขอบคุณภาพจาก  www.thaiinperth.com/images/news/200914152058-342.jpg.
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จากสภา

	 	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 คร้ังท่ี	 ๖/๒๕๕๓	
วันท่ี	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	ห้อง
ประชุมสรัสจันทร		อาคาร	๑๐	ช้ัน	๒	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้
มีการพิจารณากำาหนดตำาแหน่ง	
และแต่งตั ้งข้าราชการพลเรือน

ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

	 ยังจำาได้ว่า	รู้สึกชื่นชมในนำา้ใจของต๋อง	และ	ภราดร	
คนอย่างนี้	 สมแล้วที่มีภรรยาเป็นนางงามจักรวาล	 และพลอย
ทำาให้รู้สึกภูมิใจในความเป็นคนไทยของตนเองไปด้วย	 ท่ีท้ังคู่	 แม้
จะต่างกรรม	 ต่างวาระ	 ก็ทำาให้ชาวต่างชาติรู้ว่า	 คนไทยมีนำา้ใจ
เป็นนักกีฬา	
	 จะมีชาวฝรั่งเศสสักกี่คน	 ที่ดีใจกับการกระทำาของ	
อองร	ี ท่ีทำาให้ฝร่ังเศษได้เข้ารอบ	 และจะมีชาวเยอรมันสักก่ีมาก
น้อยเห็นด้วยกับการกระทำาของนอยเอ้อ	 ท่ีทำาให้เยอรมันไม่เสีย
ประตู	และจะมีคนอีกไม่รู้ก่ีประเทศ	ท่ัวโลก	ท่ีเห็นว่า	การกระทำา
ของคนท้ังคู่	ไม่มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา	และเป็นส่ิงท่ีน่าละอาย
	 ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ	 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 รับรู้และเห็นกัน
โดยทั่วไป	ว่า	กีฬาประเภทนี้	ตัดสินกันด้วยมาตรฐานใหม่ก็คือ	
จะเล่นอย่างไรก็ได้	เพื่อขอให้ได้ชัยชนะ	เพราะความถูกหรือผิด	
ผู้ตัดสินเท่านั้น	 คือผู้ชี้ขาด	 และผู้ที่ยึดมั่นในกฎ	 กฏิกา	 คือผู้
เสียเปรียบ
	 กล่าวโดยกระชับพ้ืนท่ีเข้ามาก็คือ	 ผู้ท่ีรับผิดชอบสอน
เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม	 นับต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบาล	 ยันช้ัน
มหาวิทยาลัย	คงต้องทำางานกันให้หนัก	และคงต้องหาเหตุการณ์	
และเหตุผลสำาคัญ	 ชูให้เห็น	 เป็นมาตรฐานของสังคมให้ได้ว่า	
ความดีงาม	ถูกต้อง	แท้จริงแล้ว	ควรเป็นอย่างไร
	 และเม่ือวันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 ได้อ่านบทบรรณาธิการ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ในหัวเร่ือง	ขอให้เป็นแบบอย่างท่ีดี	โดยได้
โปรยหัวเรื่องไว้ว่า	ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี	ผล
การสอบถามความเห็นของนักเรียน	 และนักศึกษากว่า	 ๒	 หม่ืน
คน	 ทั่วประเทศ	 ของสำานักวิจัยความสุขชุมชน	 มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ	 ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 พบว่า
มีถึง	 ๙๒.๗%	 ท่ีภูมิใจท่ีเกิดมาเป็นคนไทย	 	 ภูมิใจในอาหารไทย	
ภูมิใจในแผ่นดินไทย	 	 ต่างจากผลการสำารวจคร้ังก่อนๆ	 ท่ีพบว่า
คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยน้อย	 แต่ผลการวิจัยล่าสุด
พบว่า	สิ่งที่นักเรียนและนักศึกษามีความภูมิใจน้อยที่สุด	คือ	
“กลุ่มนักการเมือง”
	 ส่ิงท่ีครูอาจารย์สอน	 คงบังคับให้นักเรียน	 นักศึกษา
เห็นตามท้ังหมดไม่ได้	ก็ต้องอาศัยข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือให้ทราบความ
คิดเห็นของเขาว่าเป็นเช่นไร	 และเป็นหน้าท่ีของครู	 อาจารย์ท่ี
จะต้องตามโลกให้ทัน	 เพ่ือคอยกำากับ	 ประคับประคอง	 ให้ความ
ถูกต้อง	 ความดีงาม	 ความภูมิใจในความเป็นคนไทย	 ยังคงเป็น
สมบัติพ้ืนฐานของเยาวชนไทย
 เป็นงานท่ีต้องทำาให้ได้ ไม่มีวันหยุด 
 และต้องทำาตลอดไป

	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้กำาหนดเย่ียมชมส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 (คณะ	 สถาบัน	 สำานัก)		
เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน	
ดังน้ี

 คร้ังท่ี  คณะ สำานัก สถาบัน        เดือน   เวลา

  ๑      โรงเรียนวิถีธรรม           ก.ค. ๕๓  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
          แห่งมหาวิทยาลัย
          ราชภัฏสกลนคร           
          และคณะมนุษยศาสตร์ฯ          ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
  ๒      คณะครุศาสตร์           ส.ค. ๕๓ ๑๐.๐๐ น.
  ๓      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ก.ย. ๕๓ ๑๐.๐๐ น.
  ๔      คณะวิทยาศาสตร์ฯ           ต.ค. ๕๓ ๑๐.๐๐ น.
  ๕      คณะวิทยาการจัดการ           ธ.ค. ๕๓ ๑๐.๐๐ น
  ๖      คณะเทคโนโลยีการเกษตร       ม.ค. ๕๔ ๑๐.๐๐ น.
  ๗      สำานักส่งเสริมวิชาการฯ          ก.พ. ๕๔ ๑๐.๐๐ น
         และสถาบันวิจัยและพัฒนา
  ๘      สถาบันภาษาศิลปะ วัฒนธรรม  มี.ค. ๕๔  ๑๐.๐๐ น.
         และ สำานักวิทยบริการฯ
  ๙      สนง.อธิการบดี และ          เม.ย. ๕๔ ๑๐.๐๐ น.
         สนง.โครงการจัดต้ังบัณฑิตศึกษา

แสดงความยินดีกับ
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ คนใหม่

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์
๑	ท่าน	 ได้แก่	รองศาสตราจารย์สายันต์  บุญใบ	สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ สาขาวิชา	 ดุริยางคศิลป	์ จึง
ขอร่วมแสดงความยินดี	มา	ณ	โอกาสน้ี

รศ.สายันต์  บุญใบ

สภามหาวิทยาลัยฯ กำาหนดเยี่ยมชม
ส่วนราชการภายใน มรสน. 
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N e w s  R e s e a c h             ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญชวนร่วมการประชุมในงาน 
“การนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๓” (Thailand Research Expo 2010)

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	(วช.)	ได้กำ�หนดจัดง�น	“การนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๓” 
(Thailand Research Expo 2010)	ขึ้น	ในระหว่�งวันที่	๒๖	-	๓๐	สิงห�คม	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์ประชุมบ�งกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	ร�ชประสงค์	กรุงเทพฯ	โดยกิจกรรมสำ�คัญในง�นได้แก่	ก�รประชุม	และนิทรรศก�รผลง�นวิจัยจ�ก
หน่วยง�นในระบบวิจัยจ�กทั่วประเทศ
	 สำ�หรับก�รประชุมในปีนี้	วช.	ได้กำ�หนดจัดใน	๕	รูปแบบ	คือ
	 ๑.	ก�รประชุมขน�ดใหญ่ในหัวข้อที่เป็นภ�พรวมของก�รบริห�รจัดก�รระบบวิจัยของประเทศ
	 ๒.	ก�รประชุมสัมมน�ขน�ดกล�ง	ในประเด็น	Hot	Issue	ของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
	 ๓.	ก�รประชุมเฉพ�ะกลุ่มเรื่อง	ในประเด็นเฉพ�ะที่น่�สนใจ
	 ๔.	ก�รถ่�ยทอดกระบวนก�รและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับก�รวิจัย
		 ๕.	Thailand	Research	Symposium	2010
		 ในก�รนี้	สถ�บันวิจัยและพัฒน�จึงขอเชิญชวนบุคล�กรที่สนใจเข้�ประชุม	ลงทะเบียนผ่�นท�ง	HYPERLINK	
“http://www.researchexpo.nrct.go.th”www.researchexpo.nrct.go.th	ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	๖	สิงห�คม	๒๕๕๓	
สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร	สถ�บันวิจัยและพัฒน�	โทรศัพท์/โทรส�ร	๐๔๒-๗๔๔๐๑๐

	 	 	 สถาบันภาษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้จัดโครงการ
สืบสานงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	 ปี	 ๒๕๕๓	
ในวันท่ี	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 โดย	 ผศ.ดร.
พนมพร	 จินดาสมุทร์	 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ	พร้อมด้วย	ผศ.อนุรัตน์	สายทอง												

มรสน. ร่วมสืบสานประเพณีทอดถวาย
เทียนพรรษาเน่ืองในเทศกาลวันเข้าพรรษา

ผู้อำานวยการสถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	เจ้าหน้าที่	
นักศึกษา	และนักเรียนโรงเรียนวิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ประมาณ	
๓๐๐	คน	ร่วมทอดถวายเทียนพรรษา	ผ้าอาบนำา้ฝน	เคร่ืองไทยธรรม	ณ	วัดป่าภูธรพิทักษ์	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้จัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์	 ส่งเสริม	 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 	 ส่งเสริมจริยธรรม	 คุณธรรม	 พร้อมท้ังสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย		วัด	และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
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	 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน	 วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ได้ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรสน. เบียดสถาบันอุดมศึกษา ๑๙ จังหวัดในอีสาน 
คว้�ร�งวัลดีเด่น ด้านการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงเป็นส่ือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกันมะเร็งตับ

	 เมื่อวันที่		๒๔		มิถุนายน		๒๕๕๓	
สถาบันภาษาฯ	 ได้จัดโครงการอบรม
ทักษะดนตรีพื้นเมืองสำาหรับเยาวชน	 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา	 เยาวชน	
ได้เรียนรู้	 เข้าใจในเครื่องดนตรีพื้นเมือง
และให้ตระหนักถึงคุณค่าของเครื่องดนตรี
พื้นเมือง	 และจัดพิธีไหว้ครูด้านดนตรี	 -	
นาฏศิลป์	ณ	ห้องแสดงวัฒนธรรม	อาคาร
วัฒนธรรม	(อาคาร	๑)	มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	
๕๐	คน				โดยมีท่านอาจารย์วิรัช		บุษยกุล	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และที่ปรึกษาประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร	 	 ท่านอาจารย์
มนฤดี	 	บุษยกุล	และศิษย์เก่าวงดนตรีพื้น
เมือง	 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้	 	 ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
อบรมทักษะดนตรีพ้ืนเมืองสำาหรับเยาวชน

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเยาวชน	
(อสม.เยาวชน)โครงการเรียนรู้เท่าทัน	
ป้องกันมะเร็งตับ	 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน
มะเร ็ งแห ่งชาต ิ 	 ร ่วมก ับ	 บร ิษ ัท	
ไบเออร์ไทย		จำากัด		เมื่อวันที่	๒๑	-	๒๒	
มิถุนายน		๒๕๕๓	ณ	โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค	 กรุงเทพมหานคร	
ซึ่ งการอบรมในคร้ัง น้ีไ ด้
รับการสนับสนุนบุคลากร
จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	
มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค
มะเร็งตับ	 และมีการทำา
กิจกรรมกลุ่ม	 การฝึกปฏิบัติ
นำาเสนอความรู้พยาธิใบไม้

ตับกับการเกิดมะเร็งท่อนำา้ดี	 และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลา
ดิบ	 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	
ผู้ แทนจากสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทั้ง	 ๑๙	 จังหวัดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือสามารถนำาไปถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชน
ต่อไปและในคร้ังน้ีนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน	 ได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านการนำาเสนอและถ่ายทอดความ
รู้โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อและจะมีการ
จัดโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัด
สกลนครต่อไป
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คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านการใช้ส่ือการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

สถาบันภาษาฯ จัดชุดการแสดงสนับสนุนมูลนิธิเพ่ือการกุศล กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำา SAR รอบ ๙ เดือน

	 คณะวิทยาการจัดการ		ได้จัดโครงการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษา	 	 ด้านการใช้สื่อการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ	 	 เพื่อฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
อาทิ		Flip	Publisher	,	Swish	MAX	,	Camtasia		Recoder	,		
Camtasia	 	Studio	 	ผลิตสื่อการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เข้ามาเลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง		โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต		ซึ่ง	
อาจารย์ได้จัดทำา	 	 e-learning	 	 ไว้เรียบร้อยแล้ว	 อาจารย์
ในคณะทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำานวน	
๓๕	คน	 	 เมื่อวันที่	 	๒๑	 	กรกฎาคม	 	๒๕๕๓	ณ		ห้องเรียน
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์		๔๓๑		อาคาร	๔		ชั้น	๓	คณะ
วิทยาการจัดการ	 โดยมี	 อาจารย์ธิติมา	 รจนา	 หัวหน้าสาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 และอาจารย์เด่นชัย	 	 สมปอง	 รับ
หน้าที่เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และนำาปฏิบัติการจนทำาให้
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้สามารถสร้าง	 e-book	
เบื้องต้น	 ในรายวิชาที่ตนเองสอนและได้ต้นแบบในการที่จะ
ใช้พัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์		
เพื่อการจัดการศึกษาที่ใช้สื่อการเรียนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
สำาคัญต่อไป

	 สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ได้รับเกียรติจากมูลนิธิ	๕๐	พรรษามหาวชิราลงกรณ		ใน
การจัดชุดการแสดง	 “สดุดีมหาวชิราลงกรณ์”	 ร่วมบันทึกเทปใน
รายการพิเศษ	 ๕๐	 พรรษามหาวชิราลงกรณ	 	 เพ่ือหารายได้สบทบ
ทุนในการบำารุงโรงพยาบาลสงฆ์		และจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์		
ซ่ึงจะออกอากาศ	เม่ือวัน
อาทิตย์ท่ี	 ๒๕	 กรกฎาคม	
๒๕๕๓	 เวลา	 ๒๒.๐๐-
๒๔.๐๐	 น.	 ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์สีกองทัพ
บก	ช่อง	๕	 จึงขอเชิญรับ
ชมและร่วมบริจาคได้ใน
วันและเวลาดังกล่าว

	 กองนโยบายและแผน	
สำานักงานอธิการบดี	จัดประชุม	
เรื ่อง	 การจัดทำารายงานการ
ประเมินตนเอง	(Self	Assessment	
Report)	 ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 รอบ	 ๙	 เดือน	
(๑	ต.ค.	๕๒	-	๓๐	มิ.ย.	๕๓)	เม่ือวันท่ี	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้อง
ประชุมสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ช้ัน	๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อให้ผู้กำากับตัวชี้วัด	 และผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	 จัดทำารายงานการ
ประเมินตนเอง	 และมีความเข้าใจประเด็นการประเมินได้อย่าง
ถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยมี	 ผศ.ดร.ชนินทร์	 วะสี
นนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 พร้อมคณะ	 ช้ีแจงเก่ียว
กับประเด็นการประเมิน	 ในการน้ีได้รับเกียรติจาก	 นายปัญญา	 มหาชัย	
อธิการบดี	เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงดังกล่าวด้วย
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	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 หลักสูตรสาธารณสุข
ชุมชน	จัดปฐมนิเทศนักศึกษา		ภาคปกติ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๓	
จำานวน	๒๔๘	คน	ณ	ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	ในวัน
ท่ี	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๓	โดยมี	ผศ.ดร.กาญจนา	วงษ์สวัสด์ิ	ประธาน
สาขาวิชา	 เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษา	 พร้อมให้
โอวาทแก่นักศึกษา	 จากน้ัน	 ผศ.สุชาดา	 ม่ิงเมือง	 กล่าวให้ข้อคิดใน
การศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน	 	 นอกจากน้ีคณาจารย์ใน
สาขาวิชาได้แนะนำาแนวทางการเรียนการสอน	 เกณฑ์การประเมิน
ผลการศึกษา	 	 การฝึกทักษะวิชาชีพในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน			
และกฎระเบียบในสาขาวิชา	 	 	 เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจและปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้อง

							เมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	
๒๕๕๓	 	 	 คณะวิทยาการ
จัดการ	 ได้เปิดตัวโครงการ		
“ขยับเพื่อสุขภาพ เผา
ผลาญด้วยการออกกำาลัง
กาย”	 	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการ

ศึกษา	 	 นำาความรู้ไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง	 และมีสุขภาพที่ดีจาก
การออกกำาลังกาย	 กระตุ้นให้มีการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ		
จนเป็นสุขนิสัย	 	 โครงการจะดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	
๔	 เดือน	 มีการออกกำาลังกายร่วมกันทุกวันพฤหัสบดีหลังเลิกงาน	
เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่
มีสุขภาพที่ดีขึ้น	 และมีนำา้หนักตัวที่ลดลง	 	 โดยมีอาจารย์และเจ้า
หน้าที่ของคณะฯ		เข้าร่วมโครงการนี้กันอย่างสนุกสนาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดปฐมนิเทศ นศ.ใหม่
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สถาบันภาษาฯ จัดอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการเปิดตัวโครงการขยับเพ่ือสุขภาพฯ

	 โรงพยาบาลสกลนคร	ร่วมกับ	ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ทำาการขอรับบริจาคโลหิตในกรณี
ฉุกเฉินเน่ืองจากโรงพยาบาลสกลนครเกิดภาวะขาดแคลนเลือด	 ณ	
บริเวณใต้อาคารกาญจนาภิเษก	 (อาคาร	 ๘)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	เม่ือวันท่ี	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๓	โดยมีอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษาของมหาวิยาลัยร่วมกันบริจาค
โลหิตเป็นจำานวนมาก

	 สถาบันภาษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 จัดอบรมการให้
ความรู้และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 แก่นักศึกษา		
บุคลากร	สถาบันภาษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 	สถาบันภาษา	 ศิลปะ
และวัฒนธรรม	 เม่ือวันท่ี	 	๑๗	 	 มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	ห้องแสดงศิลป
วัฒนธรรมพื้นเมือง	อาคารวัฒนธรรม	โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผศ.วาโร	 เพ็งสวัสด์ิ	 อดีตผู้ช่วยอธิการบดี	 	 ฝ่ายประกันคุณภาพการ
ศึกษา	 	มาเป็นวิทยากรให้ความรู้	 	 โดยมีผู้บริหาร	 บุคลากร	สถาบันฯ	

และนักศึกษาโควตา
กิจกรรมดี	 สนใจเข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น	๕๐	คน

บุคลากร มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต
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	 เม่ือวันท่ี		๑๘		กรกฎาคม		๒๕๕๓		งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา		(กยศ.)	กองพัฒนานักศึกษา		โดย	นายประสิทธ์ิ									
คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	และคณะ	ได้จัดประชุมช้ีแจงและพบปะกับผู้ปกครองหรือผู้คำา้ประกัน	ท่ีมาจัดทำาสัญญา
คำา้ประกันการกู้ยืมเงินให้ผู้กู้ยืมรายใหม่		ประจำาปีการศึกษา		๒๕๕๓	จำานวน		๔๑๐		คน	ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกอง
ทุนฯ	ว่าด้วย		หลักเกณฑ์		คุณสมบัติ		กฎ		ระเบียบ			ข้อบังคับของกองทุนฯ   

	 เม่ือวันท่ี	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๓	นายประสิทธ์ิ	คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีทำาบุญ
หอพักใน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประจำาปี	 ๒๕๕๓	 ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีชาวหอพักในทำาสืบต่อกันมาโดยในปีน้ีทางหอพักชาย
เอราวัณ	 เป็นเจ้าภาพในคร้ังน้ี	 และมีสมาชิกหอพักใหม่เข้าร่วมอีก	 ๒	 หอพัก	 รวมเป็น	 ๖	 หอพัก	 ในช่วงเช้าได้มีการทำาบุญตักบาตรท่ี
หอพักชายเอราวัณ	และช่วงบ่ายมีการรับน้องรวมแบ่งเป็นฐาน	และช่วงเย็นมีการประกวดการแสดงของแต่ละหอพัก	โดยหอพักท่ี
ชนะเลิศการแสดงละครในปีน้ีตกเป็นของหอพักหญิงพุดตาน	ชนะแชมป์เก่า	๒	สมัย	อย่างหอพักชายเอราวัณไปอย่างลอยลำา		

	 เมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีทำาบุญหอพักบุคลากรและนักศึกษา
หลังใหม่	 เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัยตลอดจนอำานวยความสะดวกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยแบบอาคารที่ทันสมัย
จำานวน	 ๓	 หลัง	 แบ่งเป็นหอพักหญิง	 หอพักชาย	 และหอพักครอบครัว	 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลัง
ใหม่	 มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 และยังมีสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 สาขาย่อย	 	 โดยมี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษาร่วมพิธีจำานวนมาก

พิธีทำาบุญหอพักบุคลากรและนักศึกษาหลังใหม่

Uพิธีทำาบุญหอพักใน มรสน. ประจำาปี ๒๕๕๓

Uการจัดทำาสัญญาการกู้ยิมเงิน กยศ. ประจำาปี ๒๕๕๓



“น้องแม็ก” นายบดินทร์  เสวาภพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์

: ความรู้สึกที่ได้รับตำาแหน่ง
 รู้สึกตื่นเต้น และดีใจครับ หลังจากที่ได้ยิน
การประกาศผล
: ทำาหน้าที่เดือนอย่างไรเมื่อรับตำาแหน่ง
 แม็กจะปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบตามกฎของ
มหาวิทยาลัย และการแต่งกายให้ถูกระเบียบเพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับเพื่อนๆ
: ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ๆ
 ผมว่าไม่สมควรครับ เพราะเราเป็นนักศึกษา
มีหน้าที่ของเราคือต้องตั้งใจศึกษาเล่า เรียนเพื่อ
อนาคตของเราก่อน ส่วนเรื่องความรักค่อยเอาไว้
ทีหลัง

	 เมื่อวันที่	 ๑๐	กรกฎ�คม	๒๕๕๓	น�ยประสิทธิ์	 	คะเลรัมย์	รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�	 เป็นประธ�นในการประกวด
ดาว เดือน เขียว-ชมพู สู่สุขภาวะที่ด	ี ประจำ�ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๓	 โดยกองพัฒน�นักศึกษ�	สำ�นักง�นอธิก�รบดี	จัดขึ้นเพื่อเป็นเวที
เฟ้นห�ตัวแทนนักศึกษ�ที่มีคว�มส�ม�รถกล้�แสดงออกในท�งที่ถูกต้อง	ซึ่งบรรย�ก�ศเต็มไปด้วยคว�มสนุกสน�น	เนื่องจ�กมีกิจกรรม
หล�กหล�ยเพื่อสร้�งสีสันให้กับผู้เข้�ร่วมชมและเชียร์ผู้เข้�ร่วมประกวดตลอดง�น	 อ�ทิ	 ก�รแสดงดนตรีจ�กส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�ร
ดนตรี	 คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	 ก�รแสดงเชียร์ลีดเดอร์แต่ละคณะ	 สลับกับแนะนำ�ตัว	 ก�รแสดงคว�มส�ม�รถ	 และก�รตอบ
คำ�ถ�มเพื่อดูไหวพริบปฏิภ�ณของผู้เข้�ร่วมประกวด	จนในที่สุดเร�ก็ได้ผู้ชนะก�รประกวดด�ว	เดือน	เขียว-ชมพู	ประจำ�ปี	๒๕๕๓	เร�ม�
ทำ�คว�มรู้จักกับทั้งคู่ให้ม�กยิ่งขึ้นกับคำ�ถ�มง่�ยๆ	เชื่อว่�หล�ยท่�นคงเห็นด้วยว่�พวกเข�น่�รักและเหม�ะสมกับตำ�แหน่งเพียงใด

“ดาว เดือน เขียว-ชมพู”

 “น้องฟ้า” น.ส.เจนเนตร์  แสงชัยศิลป์ 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๑ คณะครุศาสตร์  

: ความรู้สึกท่ีได้รับตำาแหน่ง 
 “ดีใจค่ะ ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ ตอนน้ียังตกใจอยู่เลยค่ะ 
และยังไงก็สู้ๆ ค่ะ
: ทำาหน้าท่ีดาวอย่างไรเม่ือรับตำาแหน่ง
 เมื่อได้รับตำาแหน่งแล้วจะปฏิบัติและประพฤติตัวให้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ดี ช่วย
เหลือมหาวิทยาลัยเมื่อมีโอกาส
: ระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาท่ีเรียน
ปานกลางแต่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ คนน้ีต่างกันอย่างไร
 สองคนนี้ฟ้าคิดว่าต่างกันที่ทางเลือกและความคิดของ
แต่ละคนค่ะ เพราะคนที่เรียนดีนั้นจะมุ่งเน้นทางการวิชาการเพราะ
เขาคิดว่าวิชาการความรู้จะนำาเค้าไปสู่ความสำาเร็จในอนาคตส่วน
คนเรียนปานกลางก็จะมีกิจกรรมที่ทำาให้เค้าเป็นที่ยอมรับในสังคม
ได้ค่ะ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนฟ้าขอให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะ

ดาว เขียว-ชมพู เดือน เขียว-ชมพู



H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ความสำาคัญงานจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการอย่างมาก	 	 และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการได้รับ
สิทธิเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างทัดเทียมกับนักศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัยจึงได้
ดำาเนินการจัดทำาทางลาด	ที่จอดรถ	และห้องนำา้อย่างได้มาตรฐานในเกือบทุกสถานที่และ
อาคารเรียนเพื่อความสะดวกในการดำารงชีวิตในมหาวิทยาลัย	 และได้จัดตั้งสำานักงาน	
งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ	(Disability		Support		Services	:	DSS)	
โดยปรับปรุงห้องประชุมบ้านพักอธิการบดีเดิม	 ข้างอาคาร	 ๘	 เป็นสถานที่ให้บริการและ
มีนักวิชาการการศึกษาพิเศษอยู่ประจำาเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ	
ได้แก่	สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร	ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัดสกลนคร	สำานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	กลุ่มพัฒนาระบบ
สวัสดิการและบริการนักศึกษา	สำานักงานการอุมศึกษา	สำานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ	 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย	 ตลอดจนคณะกรรมการส่งเสริม

จัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	 โดยมีภารกิจ
สนับสนุนบริการและดูแลกิจกรรมต่างๆ	
ภายในสำานักงาน	มีสิ่งอำานวยความสะดวกตาม
มาตรฐาน	มีโต๊ะทำางาน		คอมพิวเตอร์	หนังสือ
อ่านสำาหรับนักศึกษาพิการ	มีกายอุปกรณ์		เช่น		
ไม้คำา้ยัน	Walker	Wheelchair	มีห้องพักผ่อน	
พร้อมเตียงนอน	และห้องนำา้คนพิการ
	 ปัจจุบันงานพัฒนาและส่งเสริมการ
ศึกษานักศึกษาคนพิการ		สังกัดสาขาการศึกษา
พิเศษ		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	มีนักศึกษาพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการ
แล้วศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและหลักสูตรต่างๆ	
มากกว่า	๑๔	คน

เปิดแล้ว สำ�นักง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รศึกษ�นักศึกษ�พิก�ร

(Disability  Support  Services : DSS)

DSS

ที่จอดรถและทางลาดที่อาคาร ๑๐


