


	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ประเทศไทย	ร่วมกับจังหวัดกวางตรี			วิทยาลัย	
ครูกวางตรี	 จังหวัดดานัง	มหาวิทยาลัยดานัง	
มหาวิทยาลัยกวางบินฮ์	 ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	 และแขวงสะหวันนะเขต	
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว				จัดการประชุมวิชาการและนำาเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ	คร้ังท่ี	๓	 เร่ือง	 “ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาบนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก	 -	ตะวันตก	 (The	Third	
SNRU	 	 	 International	 Conference	 on	
Cooperation	 for	 Development	 on	 the	
East	-	West	Economic	Corridor	:	CEWEC	
2010)”	ระหว่างวันท่ี	๒	-	๓	กันยายน	๒๕๕๓											
ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	นายพัณณ์เดช	ศรีจันทร์	รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร	 เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุม
	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 กล่าวว่า	
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของประเทศในภูมิภาคลุ่ม								
แม่นำา้โขง	 และประชาชนที่อาศัยอยู่ตาม

จังหวัดมุกดาหาร	H.E.	Le	Huu	Thang	รอง
ประธานคณะกรรมการพรรคจังหวัดกวางตรี		
และรองศาสตราจารย์	 ดร.บุญปง	 แก้วโรดม	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต		ร่วม
บรรยายพิเศษ	 นอกจากนี้ยังมีการนำาเสนอ
งานวิจัยเด่นของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 การจัดนิทรรศการงาน
วิจัยด้านการศึกษา	 ด้านการเกษตร	 ด้าน
สังคมศาสตร์	และด้านการท่องเท่ียว	จากนัก
วิจัยในท้องถ่ินและในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ตลอดจนการนำาเสนองานวิจัยแบบ
โปสเตอร์	 ส่วนในวันท่ีสองเป็นการนำาเสนอ
งานวิจัยด้วยวาจาซึ่งจำาแนกเป็น	 ด้านการ
ศึกษา		๔	ห้อง	ด้านเศรษฐกิจ		การจัดการภาค
รัฐและเอกชน	 	 	 	 เทคโนโลยีการเกษตรและ
เศรษฐกิจพอเพียง			และวิทยาการจัดการ	๑	ห้อง	
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ๒	 ห้อง	
และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
๑	 ห้อง	 ซ่ึงตลอดท้ัง	 ๒	 วันได้รับความสนใจ
จากอาจารย์	 นักวิจัย	 และนักศึกษา	 เข้าร่วม
การประชุมวิชาการและนำาเสนองานวิจัย
นานาชาติคร้ังน้ีเป็นจำานวนมาก

ลาว เวียดนาม ยังเหนียวแน่นกับ มรสน. ประเทศไทย 
ร่วมจัด CEWEC ครั้งที่ ๓ หาแนวทางพัฒนาภูมิภาคลุ่มนำา้โขง  

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	 -	ตะวัน
ตก	 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความร่วมมือทาง
ด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 การศึกษา
และอื่นๆ	 ที่มุ่งให้ประเทศอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ	 	ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโครงการร่วม
มือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	
(East-West	Economic	Corridor	-	EWEC)	
ตลอดจนเป็นการเตรียมการให้ประชาชนได้
เตรียมตัวสู่การเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคม
อาเซียนอีกด้วย	 จึงได้จัดการประชุมวิชาการ
และนำาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติอย่างต่อ
เน่ืองมาเป็นคร้ังท่ี	๓	แล้ว		ท้ังน้ีเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่อาจารย์	นักวิชาการ	นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป	 เก่ียวกับความสำาคัญทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	 -	 ตะวันตก		
และแนวทางการสร้างความร่วมมือพัฒนา
ประเทศในภูมิภาค	 รวมถึงเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์	 และความคิดเห็น	 ตลอดจน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำาวิจัย	
และพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่นำา้โขงต่อไป
	 ในวันแรกของการประชุมวิชาการ
ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก	๓	ท่าน	ประกอบ
ด้วย	ดร.สมหมาย	ปรีชาศิลป์		รองผู้ว่าราชการ
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“บก. ขอคุย”
ลาว เวียดนาม ร่วมกับ 
มรสน. ประเทศไทย จัด 
“CEWEC 2010”

	 สืบเนื่องจาก	 “หนองหารหลวง”	 ฉบับประจำาเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา	 มีข้อความถวายพระพรที่หน้าปก	 เพื่อเทิด
พระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 เน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๑๒	 สิงหา	 มหาราชินี ิ 	 โดยใช้คำาว่า	
“ฑีีฆายุโก	 โหตุ	 มหาราชินี”	 ซึ่งเป็นการใช้คำาผิด	 ที่ถูกคือต้อง
เป็น	 “ทีฆายุกา	 โหตุ	 มหาราชินี”	 โดยเบื้องต้นหนองหารหลวง
ได้แก้ไขปกฉบับที่ผิดพลาดซึ่งเผยแพร่ใน	Web	site	มรสน.	แล้ว	
พร้อมขอชี้แจงการใช้คำาดังกล่าวโดยยกบางส่วนของบทความ
ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำานง ทองประเสริฐ	ราชบัณฑิต	ที่
เขียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำา	ทีฆายุโก	ทีฆายุกา	ดังนี้
	 คำาว่า	 “ทีฆายุโก”	 เป็นภาษาบาลี	 ใช้	 ท	 ทหาร	 แปลว่า	
“มีอายุยืน”	 เมื่อรวมข้อความที่ว่า	 “ทีฆายุโก	 โหตุ	 มหาราชา”	
ตามอักษรก็แปลว่า	 “ขอพระมหาราชจงทรงมีพระชนมายุย่ังยืน
นาน”	และ	“ทีฆายุกา”สำาหรับพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถน้ัน	
ก็เป็นการเปล่ียนรูปตามไวยากรณ์	เพราะ	คำาว่า	“มหาราชา”	เป็น
ปุงลิงค์	คือเพศชาย	จึงต้องใช้	“ทีฆายุโก”	ส่วน	“มหาราชินี”	เป็น	
อิตถีลิงค์	คือ	เพศหญิง	จึงใช้	“ทีฆายุกา”	
	 ในการน้ีต้องขอขอบคุณ	 คุณพิมล ทองจันทร์	 ท่ีได้
แนะนำาและให้ความรู้มาทางเรา	 เพื่อจักได้แก้ไขให้ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการใช้คำาท่ีถูกต้องและเผยแพร่สู่ผู้อ่าน	 เพ่ือแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันที่เราเทิดทูนยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด

สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แด่
“พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”

สภาปริทรรศ์  ๙

N e w s  R e s e a c h             ข่าวสารงานวิจัย๑๐

S p e c i a l  R e p o r t
  รายงานพิเศษ๗

ข้อบกพร่องที่ทำาให้โครงการวิจัย
ไม่ผ่านการพิจารณา

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

มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพ่ือพัฒนา 
(ร่าง) หลักสูตรอบรมครูประจำาการท่ี

สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

สานสัมพันธ์น้องพี่ นศ.เวียดนาม
การหล่อหลอมด้วยรักและสามัคคี



มรสน. จัดสัมมนากระบวนทัศน์
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
: แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู ่การปฏิบัติ
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	 เม่ือวันท่ี	๓๑	สิงหาคม	-	๑	กันยายน	๒๕๕๓	ท่ีผ่านมา	
นายปัญญา		มหาชัย	อธิการบดี	พร้อมผู้บริหาร	อาจารย์	พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี	 โดย	 ดร.สุวิทย์	 นามมหาจักร	 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน	 พร้อมคณะ	 และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 โดย.	 ผศ.ดร.เฉลิมพล																				
เย้ืองกลาง	 พร้อมคณะ	 ได้ดำาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 ระดับมหาวิทยาลัย	
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า	

	 บรรยากาศการตรวจ				
ประเมินฯ	 เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
และน่าประทับใจ	 โดยผู้บริหาร
ทุกคณะ	 สำานัก	 สถาบัน	 ตลอดจน

มรสน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ต่างให้ความสำาคัญกับการตรวจประเมินฯ	 ส่วนคณะกรรมการ	
ตรวจประเมินฯ	 ล้วนดำาเนินการตามหน้าที่ของตนด้วยความ
ยุติธรรมและเป็นกัลยาณมิตร	 พร้อมรายงานผลโดยภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย	 ๑๐	 องค์ประกอบ	 ๔๖	 ตัวบ่งช้ี	 และสรุปผล
การประเมินของคณะ	สำานัก	สถาบัน	ด้วยวาจาต่อผู้บริหาร	และ
บุคลากรผู้เก่ียวข้องท่ีเข้ารับฟังด้วยความสนใจ	 ท้ังน้ีเพ่ือรับทราบ
ผลการดำาเนินงานตลอดปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 อันนำาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา	
๒๕๕๓	ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป	

			 	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	
เรื่อง	 กระบวนทัศน์การจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญ	
:	 แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ	
เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	

ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ชั้น	๓		โดย	นาย
ปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	เป็นประธานเปิดการประชุม
และร่วมรับฟังการบรรยาย	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.
สำาราญ	กำาจัดภัย	จากคณะครุศาสตร์	บรรยายให้ความรู้
เร่ืองการออกแบบแฟ้มครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญพร้อมฝึกปฏิบัติการ	 เพื่อให้
คณาจารย์ได้ทบทวนกระบวนทัศน์ในการจัดการความ
รู้จากผู้มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้
อย่างถูกต้องต่อไป	 ในปีน้ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีการ
ประกวดแฟ้มหลักฐานแสดงการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	เพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจสำาหรับคณาจารย์อีกด้วย
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กองนโยบายและแผน จัดประชุมติดตามผลการดำาเนินงาน
การจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้
ของคณะ สำานัก สถาบัน และโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		โดยกองนโยบายและแผน		
จัดประชุมติดตามผลการดำาเนินงานการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
และแผนจัดการความรู้	ของคณะ	สำานัก	สถาบัน	และโครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.๒๕๕๓	 เมื่อวันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุมสร้อย						
สุวรรณา	อาคาร	๑๐	ชั้น	๓		โดย	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	
เป็นประธานเปิดการประชุม	
	 ในการนี้	 ผศ.ดร.ชนินทร์	 วะสีนนท์	 รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา	 และ	 ผศ.สมบูรณ์	 ชาวชายโขง	 หัวหน้าทีมงาน
จัดการความรู้	 ได้ทบทวนแนวปฏิบัติท่ีได้ดำาเนินการมาแล้วและช้ีแจง
แนวทางการประเมินผลการดำาเนินงานพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้	 โดยให้ทุกหน่วยงานได้ทบทวนแผนและสรุปผลการดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จและเตรียมการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและส่ง
ผลงานเข้าประกวดท้ังในระดับหน่วยงานและระดับบุคคลในงาน	
“มหกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓”	 ซ่ึงจะจัดราวๆ	ปลายเดือนตุลาคม	๒๕๕๓	 จึงขอเชิญ
ชวนให้ผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วม
จัดนิทรรศการและการประกวดผลงานในวันดังกล่าว

	 เม่ือวันท่ี	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 ท่ี
ผ่านมา	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	
พร้อมผู้บริหาร	 อาจารย์	 พนักงานและเจ้า
หน้าที่	 ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
เพ่ือรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา	 จากสำานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา	กระทรวงศึกษาธิการ	โดย	ดร.จักรพรรดิ	
วะทา	 ประธานการประเมิน	 พร้อมคณะ	 ได้
เข้าดำาเนินการประเมินมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรองรับ
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
ตามสภาพจริง	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้เสนอคุรุสภาขอรับรองหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตร	๕	 ปี)	 หลักสูตร
ปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๑	จำานวน	๖	สาขาวิชา	
คือ	๑)	การศึกษาปฐมวัย	๒)	ภาษาอังกฤษ	๓)	
ภาษาไทย	๔)	วิทยาศาสตร์	๕)	คณิตศาสตร์	
๖)	 สังคมศาสตร์	 และหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต	 (๕	 ปี)	 (หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๒)	
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	

	 ในการน้ี	 ผศ.ดร.วาโร	 เพ็งสวัสด์ิ	 คณบดีคณะครุศาสตร์ได้นำาเสนอข้อมูล
การดำาเนินงาน	 จากน้ันคณะอนุกรรมการฯ	 ได้อภิปรายให้ความเห็น	 และซักถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร	 ฯลฯ	 จาก
คณาจารย์ท่ีรับผิดชอบ	 ผู้แทนโรงเรียนเครือข่าย	และนักศึกษาตามหลักสูตร	 	พร้อม
ประเมินสภาพจริงจากสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และสรุปผล
การประเมินเบ้ืองต้นก่อนนำาเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองต่อไป

ผู้แทนคุรุสภา เข้าประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
เพ่ือรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษา	ของ มรสน.
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	 ผศ.ดร.ชนินทร์	 วะสีนนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	 ซ่ึงจัดโดยกองนโยบายและแผน	 สำานักงานอธิการบดี	

ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 จัดขึ ้นเมื ่อวันที	่ ๑๗	

กันยายน	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ช้ัน	๓		

	 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ปรีชาศาสตร์	 มีเกาะ	

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 พร้อมคณะ	 เป็นวิทยากร

บรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	

และการตรวจวัดและการจัดการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการ	

ลูกจ้างประจำา	พนักงานราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	ลูกจ้าง

ชั่วคราว	 และนักศึกษา	 พร้อมใจร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้	 ความเข้าใจแนวคิดและวิธีการใช้ไฟฟ้าตลอดจนพลัง

งานอื่นๆ	 ได้อย่างถูกต้องและทบทวนแผนประหยัดพลังงาน

ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	 โดย

จัดให้มีการตรวจวัดการจัดการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร	 ตามอาคารต่างๆ	 ขึ้นในวันที่	 ๒๐	 กันยายน	

๒๕๕๓	ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรให้ความสนใจเป็นอย่างดีและ

ร่วมเสนอวิธีการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

 สาขาภาษาต่างประเทศ	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	โดย	ผศ.ดร.วิจิตรา	วงศ์อนุสิทธิ์	 และ	
ผศ.คารม	 ไปยะพรม	 พร้อมคณะ	 ร่วมเป็นวิทยากรให้
ความรู้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษา
อังกฤษ	 โรงเรียนในฝัน	 โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ	 (ERIC)	 ร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย	เขต	๓	จัดขึ้น	 เมื่อวันที่	๒๒	-	๒๔	
มิถุนายน	 ๒๕๕๓	ณ	 โรงเรียนพรเจริญวิทยา	 	 อำาเภอ
พรเจริญ	 จังหวัดหนองคาย	 เพื่อยกระดับคุณภาพ								
การเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 และพัฒนา
ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	
ตลอดจนนำาไปจัดการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มสาขาภาษาต่างประเทศ จัดส่ง
วิทยากรร่วมให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในฝัน สพท.หนองคาย เขต ๓
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รายงานพิเศษ

มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อพัฒนา(ร่าง) หลักสูตร 
ที่ใช้อบรมครูประจำ การที่สอนไม่ตรงวุฒิ/ วิชาเอก

	 ผศ.ดร.พนมพร	 จินดาสมุทร์	

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 เป็นประธาน

เปิดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

การพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรท่ีใช้ในการ

ดำาเนินการอบรมให้กับครูประจำาการ

ที่สอนไม่ตรงวุฒิ/ วิชาเอก	 เมื่อวันที่	

๑๗	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมสรัส

จันทร	อาคาร	 ช้ัน	๒	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	 	 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

การพัฒนา	(ร่าง)	หลักสูตร	โดยครูแกนนำา	ครูดีเด่น	และ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 มีความ

กระตือรือล้นในการร่วมพัฒนา	(ร่าง)	หลักสูตรเป็นอย่าง

ย่ิงและมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา	(ร่าง)	หลักสูตร	ที่ได้รับ

มอบหมายให้สมบูรณ์ที่สุด	

	 จากนั้นจะมีการประชุมกรรมการในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพิจารณาอีกครั้ง	ก่อนที่จะนำา

หลักสูตรฉบับ	(ร่าง)	ท่ีได้	ไปร่วมประชุมกับสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พร้อมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั้ง	๓๙	แห่งทั่วประเทศ	ที่เข้าร่วมโครงการ	และ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นั้นๆ	 ตั้งอยู่	 เพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตร	 คู่มือการอบรม	

และวิธีการอบรม	ประมาณต้นเดือนตุลาคม	๒๕๕๓	ที่

กรุงเทพมหานคร	

	 นอกจากน้ีจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อดำาเนินโครงการ										

ดังกล่าว	 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก	 ๓๘	 แห่ง	 เป็น

เครือข่าย	ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาครูประจำาการที่สอนไม่

ตรงวุฒิ/วิชาเอกให้มีทักษะความรู้และสามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป”

ศึกษานิเทศก์	 ครูแกนนำาและครูดีเด่นในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร	์ คณิตศาสตร์	 และภาษาต่างประเทศ	

(ภาษาอังกฤษ)	 จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ

ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 ๑	

ร่วมประชุมเพื่อทำาความเข้าใจในภาพรวมและปรึกษา

หารือเกี่ยวกับการพัฒนา	 (ร่าง)	 หลักสูตรที่ใช้อบรมครู

ประจำาการที่เรียนไม่ตรงวุฒิ/	วิชาเอก	

 ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ	 กล่าวว่า	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 มี

การปรึกษาหารือกับผู้บริหารสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร	 เขต	 ๑	 	 มาอย่างต่อเนื่อง	 ในการประชุมครั้งนี้

นอกจากจะประชุมทำาความเข้าใจในภาพรวมแล้ว	 ยังมีการ

แยกกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อระดมสมองใน

แยกกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประชุมทำาความเข้าใจในภาพรวม
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	 รศ.ดร.สุจินต์	 	 สิมารักษ์	 	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าเย่ียมชมส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ในวันศุกร์ท่ี		๒๗		สิงหาคม		
๒๕๕๓			เวลา	๑๐.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.		ณ	คณะครุศาสตร์		
	 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย		ได้ต้ังข้อสังเกต/	
ข้อเสนอแนะแลกเปล่ียนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยกับคณะ	สรุปได้ดังน้ี
	 ๑.	 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของข้าราชการครูสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	ระดับมัธยมพบ
ว่าข้าราชการครูกว่า	 ๘๐%	 	 มีผลการประเมินตำา่กว่าคร่ึงในวิชา
ประจำาท่ีตนเองสอน		ดังน้ัน		ในการผลิตครูแต่ละระดับสามารถ
เน้นเน้ือหาเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขาลงไปได้หรือไม่
	 ๒.		ควรจัดการเรียนการสอนในท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัตินอกพ้ืนท่ีประกอบกัน
	 ๓.		ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรสอดแทรกเร่ืองการเลือก
บริโภคอย่างฉลาด	 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสังคมสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน	 พร้อมท้ังสร้างนิสัยการใฝ่รู้	 ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลาให้กับ
ผู้เรียน	 	 	และควรสอดแทรกวิธีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพ่ือให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น	 และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติโดยปลอดหน้ี
	 ๔.	 เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการ
สอนของครู		เช่น	การไม่เข้าสอนโดยอาจใช้เวลาราชการทำาธุรกิจ
ส่วนตัว	ทำาไร่/ทำาสวน	เป็นต้น	ครูใช้เทคนิคการสอนโดยใช้ทฤษฎี
เป็นหลักโดยไม่คำานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียน	 ดังน้ัน	 น่าจะมี
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือจะได้นำาผลการ
วิจัยมาเป็นแนวทางในการแก้ไข	และหาวิธีช่วยเหลือต่อไป

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชม 
คณะครุศาสตร์

	 ๕.		คณะควรสร้างจุดขายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ี
อยากจะเรียน
	 ๖.	 คณะควรมีการติดตามแนวโน้มที่จะมีการปรับ
เปลี่ยน	 โครงสร้างในการผลิตครูเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน		ซ่ึงขณะน้ีได้มีการให้ระงับการรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแล้ว(๔	 +	 ๑)	 โดยอาจจะ
เปล่ียนเป็นระบบ	๔	+	๒	ซ่ึงเทียบเท่าระดับปริญญาโท
	 ๗.	 	 เนื่องจากในปัจจุบันข้าราชการครูสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน	 (สพฐ.)	 ประมาณกว่า	
๓๐,๐๐๐	 คน	 สอนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาในสาขาที่สำาเร็จการ
ศึกษา		ด้วยเหตุนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
จึงทำาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ใน
การจัดโครงการอบรมกลุ่มครูท่ีมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาท่ี
สอน	โดยเน้นสาระวิชาเป็นหลัก		ดังน้ัน	ขอให้คณะครุศาสตร์คอย
ติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือฯ	 เพื่อเตรียมความ
พร้อมดังกล่าว
	 ๘.		คณะควรมีการเตรียมพร้อมในการปรับเปล่ียนบุคลากร
โดยวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ แด่ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”

	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 ได้เสนอในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่	 ๘	 /	 ๒๕๕๓	 เมื่อวันที่	 	 ๒๗	
สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 ว่า	 จากการประชุมอธิการบดีภาคตะวันออกเฉียง
เหนือท่ีผ่านมามีความเห็นร่วมกันให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชานิติศาสตร์	แด่	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์
เจ้าพัชรกิตติยาภา	 	 ท่ีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง	 ๆ	 ท้ังด้าน
สาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง	(ภา)	ยามยาก		สภากาชาดไทยและ
ด้านกฎหมาย		ซ่ึงทรงมีความเช่ียวชาญ	ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจ
สนองพระเดชพระคุณ	 ในการเสด็จแทนพระองค์อย่างต่อเน่ือง	 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ทูลเกล้าฯ	
ถวายปริญญาดังกล่าว	 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล	
ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครและพสกนิกรชาวสกลนครสืบไป

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 คร้ัง
ท่ี	๘	/	๒๕๕๓	เม่ือวันท่ี		๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๓	ผศ.ดร.ชนินทร์	
วะสีนนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 ได้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๓		ซึ่งการ
ดำาเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	 ประจำา
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 	 คณะกรรมการวางระบบบริหาร
ความเส่ียงได้ดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย	
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา		
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 และรายงานผลการ
บริหารความเส่ียง	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ท้ังน้ีการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการยังได้ยึดหลักกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงมาตรฐาน	 และได้วางกรอบการบริหารความเส่ียง
ออกเป็น	๕	ด้าน	ดังน้ี

	 ๑.		ความเส่ียงด้านสวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน
	 ๒.		ความเส่ียงด้านการเงิน
	 ๓.		ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
	 ๔.		ความเส่ียงด้านการดำาเนินงาน
	 ๕.	 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบ

	 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามเสนอ	 	 พร้อม
ให้แนวคิดวิธีการลดความเส่ียงในบางเร่ืองโดยอาจวางแผน
ดำาเนินการได้	๓	วิธี	ดังน้ี
	 ๑.		การติดต้ังกล้องวงจรปิด
	 ๒.		การเฝ้าระวัง
	 ๓.		การฝึกซ้อม

สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ มรสน.
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมให้แนวคิดวิธีลดความเสี่ยง
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N e w s  R e s e a c h             ข่าวสารงานวิจัย

	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เป็น
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยอีกแหล่งหนึ่ง	 โครงการวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาจาก	วช.	 จัดว่ามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ	 ดังน้ัน	หาก
สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนน้ีควรพิจารณาข้อ
สังเกตต่างๆดังจะเสนอต่อไป	 ประเด็นท่ีขอทบทวนและทำาความ
เข้าใจมีเป็นลำาดับดังน้ี	 ความหมายโครงการวิจัย	 ลักษณะของ
โครงการวิจัยที่ดี	 และ	 ข้อบกพร่องที่ทำาให้โครงการวิจัยไม่ผ่าน
การพิจารณาจาก	วช.
 โครงการวิจัย (Research Proposal)	หมายถึงเอกสาร
ท่ีนำาเสนอแผนงาน	 โครงสร้าง	 ยุทธวิธีและคุณค่าของงานวิจัยซ่ึง
นักวิจัยกำาหนดไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือทำาวิจัย 
 ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีดี	

   โครงการวิจัยท่ีดี  ควรมีลักษณะดังน้ี

	 ๑.	ความถูกต้อง	(Correctness	หรือ	Accuracy)	กล่าว
คือ	 เน้ือหาสาระของโครงการวิจัยท้ังหมดถูกต้อง	 แม่นยำา	 มีหลัก
ฐาน	และข้อเท็จจริงแน่นอนสามารถอ้างอิงได้
	 ๒.	 ความมีเหตุผล	 (Cogency)	 กล่าวคือ	 สาระของ
โครงการวิจัยต้องมีเหตุผลแน่นหนา	 รับฟังได้	 น่าเช่ือถือ	 ไม่
เล่ือนลอย
	 ๓.	 ความกระจ่างแจ้ง	 (Clarity)	 กล่าวคือ	 ข้อความใน
โครงการวิจัยต้องชัดเจนแจ่มแจ้งไม่กำากวม	 ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ได้โดยไม่ต้องตีความ	หรือคาดคะเนความหมายของข้อความน้ัน	ๆ
	 ๔.	ความสมบูรณ์	(Completeness)	กล่าวคือ	โครงการ
วิจัยต้องมีสาระสำาคัญครบถ้วนทุกหัวข้อตามข้ันตอนของ
กระบวนการวิจัย	 ในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาสาระครบสมบูรณ์	
ครอบคลุมส่ิงท่ีผู้อ่านจำาเป็นต้องรู้
	 ๕.	 ความกะทัดรัด	 (Concise)	 กล่าวคือ	 โครงการวิจัย
ท่ีดีไม่จำาเป็นต้องมีความยาวมาก	 นักวิจัยควรจะเลือกใช้ถ้อยคำา
ง่าย	ๆ	จัดรูปประโยคง่าย	ๆ	ส้ัน	กะทัดรัด	ส่ือความให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
	 ๖.	 ความสม่ำาเสมอหรือความคงเส้นคงวา	 (Con-
sistency)	 กล่าวคือ	 โครงการวิจัยท่ีดีต้องมีความสมำา่เสมอใน
การใช้คำาหรือข้อความ	เป็นแบบเดียวกันท้ังฉบับ  
	 ๗.	 ความสัมพันธ์เช่ือมโยงสอดคล้อง	 (Correspondence	
หรือ	 Concatenation)	 กล่าวคือ	 การนำาเสนอสาระในโครงการ
วิจัยต้องมีการจัดระเบียบเป็นอย่างดี	 ทุกย่อหน้าและทุกหัวข้อ
ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด	 เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องรับกันอย่างต่อเน่ือง	ไม่สะดุดหรือขาดตอน

ข้อบกพร่องที่ทำาให้โครงการวิจัย
     การพิจารณาจาก วช.
ไม่ผ่าน

 ข้อบกพร่องท่ีทำาให้โครงการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา
จาก วช. (สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

   ข้อบกพร่องท่ีพบ		พอจะประมวลได้ดังน้ี

	 ๑.	 ชื ่อโครงการวิจัยไม่ชัดเจน	 เช ่น	 “เรื ่องการ																					
เปรียบเทียบการแก้ปัญหาของกลุ่มที่มีผู้นำาลักษณะแตกต่าง
กัน”	 ช่ือโครงการวิจัยเช่นน้ีไม่ทราบว่าต้องการศึกษาพฤติกรรม
หรือความสำาเร็จในการแก้ปัญหาของกลุ่มและกลุ่มท่ีมีผู้นำา
ลักษณะแตกต่างกันน้ันต่างกันท่ีลักษณะใด
		 ๒.	เป็นงานวิจัยท่ีค้นหาคำาตอบแค่อะไร	(WHAT)	แต่ไม่
ได้แก้ปัญหา
	 ๓.	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ความเป็นมาและความ
สำาคัญของปัญหาและระเบียบวิธีวิจัยไม่สอดคล้องกัน
	 ๔.	 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องไม่ตรงกับเร่ือง
ท่ีศึกษา	 ขาดการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 เอกสารล้าสมัย	 มีจำานวน
น้อย	 คัดลอกตัดแปะมาจากวิทยานิพนธ์	 คัดลอกมาเกินจำานวน
บรรทัดท่ีกฎหมายกำาหนด	ไม่มีการอ้างอิงในบรรณานุกรม
		 ๕.	 กรอบแนวคิดการวิจัยไม่ชัดเจน	 ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
	 ๖.	 วิธีการดำาเนินการวิจัยไม่ชัดเจน	 ไม่มีรายละเอียด	
กลุ่มตัวอย่างน้อยหรือมากไปและไม่ใช่ตัวแทนที่ดี	 ใช้วิธีสุ่ม
ไมเ่หมาะสม	ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนำามาใช้ไม่เหมาะสม
	 ๗.	ไม่มีความชัดเจนในเชิงวิชาการ	เช่น	ไม่มีการอ้างอิง
ทฤษฎีหรือผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
		 ๘.	 คำาสำาคัญของการวิจัย	 (Keyword)	 และนิยามศัพท์
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนและไม่ใช่นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
		 ๙.	 กรณีเป็นชุดโครงการ	 โครงการย่อยแต่ละโครงการ
ไม่มีความชัดเจนว่าจะทำาอะไร
		 ๑๐.	ไม่ระบุประโยชน์ของการวิจัยหรือระบุสูงเกินความ
เป็นจริง
		 ๑๑.	งบประมาณท่ีเสนอสูงเกินไปและไม่แสดงรายละเอียด
		 ๑๒.	แอบอ้างช่ือท่ีปรึกษาโครงการวิจัย	โดยเจ้าตัวไม่ทราบ
		 ๑๓.	ไม่มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
		 หากท่านสนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก	 วช.	
ท่านน่าจะนำาข้อบกพร่องท่ีประมวลมาดังกล่าวข้างต้นไปใช้
ประกอบการเขียนโครงการวิจัยและรับรองว่าโครงการวิจัยของ
ท่านจะได้รับทุนสนับสนุนอย่างแน่นอน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม “การเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”
	 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรม
เร่ือง	 “การเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไร
ให้ได้ทุน”	ในวันท่ี	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๓	
ณ	 ห้องดุสิตา	 อาคารเอนกประสงค์						
ภูพานเพลซ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้
ทราบแนวทางการเขียนหัวข้อการวิจัย
เพ่ือรับทุนวิจัย	 ซ่ึงมีผู้เข้าอบรมจำานวน
ท้ังส้ิน	๗๒	คน	 ซ่ึงได้รับเกียรติจาก	นาย
ภูมิภักด์ิ	 พิทักษ์เข่ือนขันธ์	 ผู้อำานวยการ
สำานักบริหารการวิจัย	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเป็นวิทยากร	 ให้ความรู้ใน
ครั้งนี้	

 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครได้นำาผลงานวิจัยของอาจารย์
ไปร่วมนำาเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
จำานวน	 ๘	 เรื่อง	 และนำาเสนอรูปแบบ
โปสเตอร์	 ๒	 เรื่อง	 ในงาน	 “การนำาเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๓” 
(Thailand	 Research	 Expo	 2010)	 พร้อมน้ี	
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	
ได้มอบโล่เพื่อขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครในการนำากิจกรรมการวิจัยเข้า
ร่วมนำาเสนอในงานดังกล่าว	 ระหว่างวันที่	
๒๖	 -	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	
ราชประสงค์	 กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงได้รับความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงาน
 “การนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๓”

N e w s  R e s e a c h             ข่าวสารงานวิจัย
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สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดศึกษาดูงานตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ จัดอบรม “จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน”

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 	 (ศศ.บ.)	กลุ่มสาขาภาษาต่างประเทศ	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดโครงการ		“ส่งเสริมคุณธรรม	
จริยธรรม”	 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ	ข้ึน	เม่ือวันท่ี		๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ			วัดลาดกระเฌอ		
ต.ห้วยยาง	 	อ.เมือง	 	จ.สกลนคร	โดยการส่วนร่วมในการทำานุบำารุง
ศาสนาและการบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชนรวมถึงได้เรียนรู้ด้าน
การทำางานร่วมกับผู้อื่น	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันท้ังด้านการเรียนและการทำางาน											

 เมื่อวันที่	๑๒-๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๓		สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน	 คณะครุศาสตร์	 ได้จัดอบรม	 เรื่อง	 จากหลักสูตรสู่
ห้องเรียน	 แก่นักศึกษาภาคปกติ	 วิชาเอกภาษาอังกฤษ	 (ค.บ.)		
ชั้นปีที่	๔	จำานวน	๔๐	คน	ณ	ห้องเรียนมาตรฐาน	๒๓๔	และห้อง
คอมพิวเตอร์	 ชั้น	 ๓	 อาคาร	 ๒	 คณะครุศาสตร์	 โดยคณาจารย์
คณะครุศาสตร์และวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลนครพนม	คือ	
อ.นวลน้อย	แสนกล้า	และ	อ.จันทร์ฉาย	อุปพงษ์	ร่วมกันให้ความ
รู้แก่นักศึกษา	 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	การวิเคราะห์หลักสูตร		
การทำาหน่วยการเรียนรู้	การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้		และ
การใช้อินเทอร์เนตประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 	 เพื่อ
ให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในภาคเรียนต่อไปและในการทำางานครูในอนาคตอย่างมืออาชีพ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

	 เมื่อวันที่	๑๕	-	๒๑		สิงหาคม	๒๕๕๓	สาขา
วิชาการท่องเที ่ยวและการโรงแรม	 นำานักศึกษา
จำานวน	๓๗	คน	ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร
มาตรฐานการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	
ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำาหนดและ
ฝึกปฏิบัติในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว	ในเส้นทางสกลนคร	-	พระนครศร	ี
อยุธยา	-	กรุงเทพมหานคร	-	ฉะเชิงเทรา	-	สกลนคร	
โดยมีอาจารย์ร่วมเดินทางเพื่อควบคุม	 สังเกตการณ์	
ประเมินผล	 และมีมัคคุเทศก์์พี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะนำา	
เกร็ดความรู้และเทคนิคในการเป็นมัคุเทศก์มืออาชีพ
รวมถึงการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าในการออกทัวร์
แก่นักศึกษา	 เพื่อนำาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต



ÀπÕßÀ“√À≈«ß    ๑๓

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 -	 ๑๘	 	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 	 สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 แก่นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่	๔	 	โดยมี	ผศ.พนมพร		จินดาสมุทร์		
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 กล่าวเปิดงาน	 	 และ	 รศ.(พิเศษ)	
ทพ.ดร.	 สุขสมัย	 สมพงษ์์	 กล่าวปาฐกถา	 เรื่อง	 บทบาทของนัก
วิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล																												
ซึ่งทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	การทำาหัตถการพื้นฐานที่จำาเป็น	ตลอดจน
การประเมินสภาพผู้ป่วย	เพ่ือนำาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพัฒนาทักษะนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดงานปัจฉิมนิเทศ นศ. สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๒

มรสน. สนับสนุน “โครงการ Osospa Road University 2010”

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้รับมอบหมายจาก
จังหวัดสกลนครให้เป็นสถานท่ีติวเข้มสำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 ในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา	ระหว่างวันท่ี	๒๙		–	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓		ณ	หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ตามโครงการ						
Osospa	 Road	 University	 2010	 โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพ
และเสียงผ่านระบบ	 Tele	 -	 Conference	 จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

	 เมื่อวันที่	 	 ๑๔	 	 สิงหาคม	 	 ๒๕๕๓	 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 (รป.บ.)	 จัดงานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น	 	 รุ่นที่	 	 ๒	 	 ณ	 	 ห้องประชุมนิพนธ์											
อินสิน	 อาคาร	 ๓	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 โดย	 ผศ.ดร.พนมพร	 	 จินดาสมุทร์	 	 รองอธิการบดีเป็น
ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา	 และได้รับเกียรติจาก	
คุณพร		กมลสุวรรณ์		นิติกรชำานาญการ		ผู้แทนจากสำานักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	
บรรยายหัวข้อ	 “การเป็นบัณฑิต  
รป.บ.”	 และคุณศิริวัฒน์	 	 บุปผา
เจริญ	 	ผู้อำานวยการส่วนมาตรฐาน
ทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น	 ผู้แทนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน	 บรรยายหัวข้อ	
“ทิศทาง / นโยบายการกระจาย 
อำานาจและมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลของท้องถิ ่น” แก่
นักศึกษา	โดยมี	ผศ.ปรีชา		ธรรม
วินทร	 	 ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต	ผศ.ชาคริต	 	ชาญชิตปรีชา	
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 นาย
รัฐพล	 ฤทธิธรรม	 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม ่ รุ่นที่	 ๒	
ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น	๘๕	คน
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สมัครเป็นสมาชิกชมรมท่ีตนเองสนใจ	เพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักการแบ่ง
เวลาในการเรียนและการทำากิจกรรม	 ตลอดจนรู้จักเสียสละเพ่ือส่วน
รวมและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

U LIFE ZONE : กองพัฒนานักศึกษา

		 เม่ือวันท่ี	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 กองพัฒนานักศึกษา	
สำานักงานอธิการบดี	 จัดโครงการอบรมแอโรบิคพิชิตโรคภัย เพ่ือ
สุขภาพท่ีดี ๒๕๕๓ ณ	 ห้องประชุมดุสิตา	 อาคารเอนกประสงค์																
ภูพานเพลซ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	 นายประสิทธิ์																													
คะเลรัมย์				รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	เป็นประธานในพิธีเปิด		
ซ่ึงได้รับเกียรติจากคุณเบจมาภรณ์	 คำาฤาเดช	 เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ
แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นผู้นำาเต้นแอโรบิคได้อย่างถูกต้อง	
	 จากน้ันได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคแก่นักศึกษา	 บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจท่ัวไป	 ในช่วงเย็นของวันท่ี	 ๘	 -	 ๒๔	
กันยายน	๒๕๕๓	ณ	ลานกิจกรรมหน้ากองพัฒนานักศึกษา	ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกำาลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง		
ห่างไกลจากโรคภัย	และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

	 นายประสิทธ์ิ	คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เทคนิคการเป็นพิธีกร” 
แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย	 โดยกองพัฒนานักศึกษา	
สำานักงานอธิการบดี	จัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้อง
ประชุมดุสิตา	 อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลช	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 ในการน้ีได้รับเกียรติจาก	 คุณปภินพิทย์	 พัวโสพิศ	
สถานีวิทยุโทรทัศน์	 แห่งประเทศไทย	 เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม
ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรม

U

	 	 	 	 	 เม่ือวันท่ี	๓๑	สิงหาคม	
๒๕๕๓	 กองพัฒนานักศึกษา	
สำานักงานอธิการบดี	 จัด
กิจกรรม	 “เปิดโลกกิจกรรม	
(เปิดตำานานสายธารกิจกรรม)”	
ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือ
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา
กิจกรรมของชมรมต่างๆ	
จำานวน	 ๒๕	 ชมรม	 พร้อม

	 นายประสิทธ์ิ	คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		
ได้นำาคณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษา	 รวม	 ๒๐๐	
คน	 ร่วมกิจกรรม	 	 “บอกรักแม่@ภูพาน”	 	 ณ	 พระตำาหนักภูพาน														
ราชนิเวศน์	จ.สกลนคร	เม่ือวันท่ี	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๓	ท่ีผ่านมา

U เปิดโลกกิจกรรม

U อบรมแอโรบิคพิชิตโรคภัย	เพื่อสุขภาพที่ดี

U การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เทคนิคการเป็นพิธีกร”

	 เม่ือวันท่ี	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 นาย
ประสิทธ์ิ	 	 คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	ได้นำาคณาจารย์	 ข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ี	
และนักศึกษา	 รวม	 ๑,๐๐๐	 คน	 ร่วมจุดเทียน

U

ชัยถวายพระพรในงานเทิดทูนสถาบันสำาคัญของชาติเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ณ	 สนามเทศบาลเมืองสกลนคร	 โรงเรียนสกล
พัฒนศึกษา	จ.สกลนคร



สานสัมพันธ์น้องพี่ นศ. เวียดนาม การหล่อหลอมด้วยรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 นอกจากเป็นสถาบันแห่ง
การประสิทธ์ิประศาสตร์วิชาความรู้ให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันตาม
พันธกิจหลักแล้ว	 ส่ิงหน่ึงท่ียังคงมุ่งเน้นให้ความสำาคัญตลอดมา
น่ันคือการหล่อหลอมนักศึกษาด้วยคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	 ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไทยหรือ
นักศึกษาต่างชาติ	เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี	มีจิตสาธารณะ	และ
มีทักษะวิชาชีพน่ันเอง
	 เม่ือวันท่ี	๑๒	 กันยายน	๒๕๕๓	 ท่ีผ่านมา	 ศูนย์เวียดนาม
ศึกษา	 งานศึกษาและฝึกอบรม	 ร่วมกับศูนย์บริการนักศึกษาต่าง
ชาติ	 (ISSC)	 งานวิเทศสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัด
งานสานสัมพันธ์น้องพ่ีนักศึกษาเวียดนาม	 ซ่ึงได้ใช้้พ้ืนท่ีช้ันล่าง
ของอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์สำาหรับจัดงานในครั้ง
นี้	 โดยมี	 ผศ.ดร.วัฒนา	 สุวรรณไตรย์	 รองอธิการบดีฝ่่ายบัณฑิต
ศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานเปิดงาน	 และแขกผู้มี
เกียรติหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 ได้แก่	 ผศ.ศิริลักษณ์																																					
ศรีพระจันทร์	 รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	
ผศ.ดร.วิจิตรา	 วงศ์อนุสิทธ์ิ	 หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และหัวหน้า
ศูนย์บริการนักศึกษาต่างชาติ	(ISSC)	Mr.	Le	Duc	Quang	อาจารย์
จากวิทยาลัยครูกวางตรี	 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ขณะน้ีกำาลังเรียนภาษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท	 สาขาบริหารการศึกษา	 ซ่ึงได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ในปีการศึกษา	๒๕๕๔	น้ี	นอกจากน้ี
ยังมีอาจารย์ต่างประเทศอีก	๔	ท่าน	พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี	และท่ีขาด
ไม่ได้เลยคือนักศึกษาเวียดนามทุกช้ันปีโดยเฉพาะช้ันปีท่ี	 ๔	 ท่ีต้อง
จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนท่ี	๒	
	 กิจกรรมภายในงาน	 ประกอบด้วย	 อาหารแสนอร่อย	
กิจกรรมท่ีคิดข้ึนโดยคณะกรรมการของนักศึกษาเวียดนามเอง	 ซ่ึง
มอบความสนุกให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากมาย	 น่ันก็คือ	 การร้อง
เพลง	 การประกวดนางงามของน้องช้ันปีท่ี	 ๑	 โดยผู้ชายแต่งเป็นผู้
หญิง	 การแสดงชุดน้ีมีท้ังฮาท้ังตะลึงในความกล้าแสดงออกของ
น้องๆ	 ในช่วงท้ายของงานรุ่นพ่ีรุ่นน้องมีโอกาสได้การร้องเพลงร่วม
กัน	 ซ่ึงทุกคนต่างซ้ึงในบทเพลง	 ทำาให้งานคร้ังน้ีมีแต่เสียงหัวเราะ
ความสุขและความอบอุ่นกันถ้วนหน้า	
	 จากการสอบถามหลายๆ	 คนท่ีเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี	 ต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	งานน้ีท้ังอ่ิมอร่อย	สนุกสนาน	ได้ท้ังความรักและ
ความสามัคคี	 รุ่นพ่ีเองรู้สึกประทับใจรุ่นน้องมากท่ีจัดกิจกรรมเล้ียงส่ง
รุ่นพ่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมไปกับงานน้ีด้วย	 เชิญชมภาพ
กิจกรรมท่ีแสนประทับใจเพ่ิมเติมได้ท่ี	http://vietnam.lgc.snru.ac.th
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน “มุทิตาจิต ก้าวสู่ชีวิตปีท่ี ๖๑” เม่ือวันท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แด่

 ๑. ผศ.ดร.วัฒนา   สุวรรณไตรย์    ๖. ผศ.ศิริชาติ       ศรีวงษา 
 ๒.  ผศ.สุวรรณ   หันไชยุงวา    ๗. ผศ.จักรพล       กางทอง
 ๓. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร    ๘. ผศ.ดร.สมศักดิ์   เจริญสุข
 ๔. รศ.อนันต์   ปานศุภวัชร    ๙. นายวิทยา       อุปพงษ์
 ๕. รศ.พชร   มีกลาง     ๑๐. นายบุญผัน      ศรีโยธา 
        ๑๑. นายสมบูรณ์     สารหงษ์

 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พจน์ ธัญญขันธ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ  
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารและคณาจารย์ที่เคยปฏิบัติ

มุทิตาจิต ก้าวสู่ชีวิตปีท่ี ๖๑

ราชการสังกัดวิทยาลัยครูสกลนคร ตลอดจนคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ศิษย์เก่าและ
แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมชมชุดการ
แสดงจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ นักการเจ้าหน้าท่ี 
และนักศึกษาที่นำามาเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแด่ทุกท่าน 
ด้วยบรรยากาศช่ืนม่ืนและอบอุ่นย่ิง


