


	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนิน
ตรวจเย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน	ท่ี	๒๓	จำานวน	๔	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่	จ.นครพนม	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ช่างกลปทุมวัน	จ.นครพนม	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย	จ.มุกดาหาร	และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	ค็อกนิสไทยฯ	
จ.สกลนคร	เม่ือวันท่ี	๒๑	-	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการตามแนวพระราชดำาริ	๘	โครงการ	ประกอบด้วย	๑.	โครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน	๒.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๓.	โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถ่ินทุรกันดาร	๔.	 โครงการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	๕.	โครงการนักเรียนในพระ
ราชนุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สย	ามบรมราชกุมารี	๖.	โครงการฝึก
อาชีพ	๗.	โครงการส่งเสริมสหกรณ์	๘.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	และเพ่ือบำารุงขวัญกำาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและทรงเย่ียมราษฎรใน
พ้ืนท่ีดังกล่าว
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจในการสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	โดยรับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 ซ่ึงในการเสด็จพระราชดำาเนินตรวจ
เย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่	จ.นครพนม	 โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์	๘	จ.นครพนม	โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	 จ.มุกดาหาร	 เมื่อวันที่	 	 ๒๑	

อธิการบดีพร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ
พร้อมถวายรายงานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตชด. ที่รับผิดชอบ

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

พฤศจิกายน	๒๕๕๔	และ	 เสด็จพระราชดำาเนินตรวจ
เย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ	
จ.สกลนคร	 	 เม่ือวันท่ี	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	นาย
ปัญญา	มหาชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
ผศ.สุวรรณ	หันไชยุงวา	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
และ	นายยงยศ	วงศ์แพงสอน	หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษฯ		
พร้อมคณะทำางาน	 ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จและกล่าวถวาย
รายงานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทแก่ครูใหญ่	 ผู้บริหาร
และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำาหรับครูผู้สอน	ใน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน			



มาเริ่มต้น “ดี” 
ในปีใหม่นี้กันเถอะ
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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.11  December  2011

E D I T O RTALK

“บก. ขอคุย”

ที่ปรึกษ�	 						คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 						นายปัญญา	มหาชัย							อธิการบดี
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C o v e r  S t o r y
                    เรื่องจากปก๔

  ก้าวเข้ามาทุกทีแล้วสำาหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ช่างรวด
เร็วเสียนี่กระไร... แต่ก่อนจะสิ้นปีีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นับเป็นช่วงที่เรา
ได้ทบทวนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ๑ ปี เราได้ทำาและยังไม่ได้ทำาอะไรบ้าง 
สิ่งที่ได้ทำานั้นประสบความสำาเร็จแค่ไหน และยังมีสิ่งใดที่เราต้องการ
หรือควรวางแผนจะทำาอีกบ้าง หากยังไม่ได้ทำา...ปีใหม่ที่จะถึงนี้นับเป็น
จุดเริ่มต้นสิ่งที่ดีดีให้กับตนเอง
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเราก็มีสิ่ง
ต่างๆ มากมายที่ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาได้ปฏิบััติภารกิจ ทั้งสร้างสรรค์ตลอดจนพัฒนาผลงาน
ที่มีคุณค่าให้กับตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัย และสังคมท้องถิ่น
อย่างน่าชื่นชมและภาคภูมิใจยิ่ง ก็ขอเป็นกำาลังใจในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 หนองหารหลวง ขอส่งท้ายปีด้วยประมวลภาพประทับใจ
ของคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ “ ๑ ทศวรรษราชภัฏนครลำาดวนเกมส์” เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ และการแข่งขันกีฬานักศึกษา มรภ. กลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕ “๑ ทศวรรษนครลำาดวนเกมส์” เมื่อ        
วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ซึ่งคว้าเหรียญและถ้วยรางวัลมาครองมากเป็นประวัติการณ์ แต่สิ่งที่
เราตระหนักอยู่ในใจอยู่เสมอคือไม่ว่าปีหน้าหรือปีไหนๆ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งคือเพื่อน พี่ และน้อง ดังนั้น “มิตรภาพจึงอยู่เหนือ
ชัยชนะ” ทุกการแข่งขัน

 จากสภา๘-๑๑
สภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมสำารวจระบบนิเวศลุ่มนำา้หนองหาร
นายกสภาฯ บริจาคเงินสมทบ
กองทุน “ศ.ดร.ศุภมาศ - สุขใจ
พนิชศักดิ์พัฒนา”

S p e c i a l  R e p o r t
รายงานพิเศษ๒

อธิการบดีพร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพฯ พร้อมถวายรางานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตชด. 

หน้า ๑๒ - ๑๓
: ภูวดล ศรีธเรศ
 สถาบันภาษา ศิลปะ     
 และวัฒนธรรม

มรสน. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
“๕ ธันวามหาราช ”

บุคคลวันนี้๑๐
ทีม “นสส.UC มรสน.” คว้ารางวัลชนะเลิศ

และรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อ
สร้างเสริมสุขภาพฯ 
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โดยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ		
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	เข้าร่วมพิธีเฉลิม
พระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา	๘๔	พรรษา	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	
๒๕๕๔	 ณ	 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	
โดยนายจรินทร์		จักกะพาก			ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร	 เป็นประธานในพิธีวาง
พานพุ่มถวายเครื่องสักการะพระบรม
สาทิ ศลั กษณ์ ของพระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว	 กล่าวอศิรวาทราชสดุดี	 พิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี
และพลังของแผ่นดิน	 และลงนามถวาย
พระพร	 โดยมีผู้นำาศาสนาคริสต์และ
คณะได้ร่วมประกอบวัจนพิธีกรรม	 และ
ผู้นำาศาสนาอิสลามและคณะจัดพิธีสวด
ขอพรพระเจ้า		
	 ส่วนในภาคคำ่า	 นายประสิทธิ์								
คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
ได้นำาคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษา	
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระพร	 ณ	 สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์	จังหวัดสกลนคร	
	 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลย่ิงน้ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยฝ่าย
กิจการพิเศษ	 ได้จัดให้มีการลงนามถวาย
พระพรและจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ
พระราชพระราชกรณียกิจ	 นิทรรศการ	

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร คนใหม่

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

โดย	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	

พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	 เข้ามอบกระเช้าดอกไม้

เ พ่ือต้อนรับและแสดงความยินดี

กับ	 นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสกลนคร	 เนื่ิองใน

โอกาสเข้ารับตำาแหน่ง	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร	เมื่อวันที่	๖	ธันวาคม	

๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร	 ศาลากลางจังหวัด

สกลนคร

มรสน. ร่วมเฉลิมพระเกียรต ิ
“๕ ธันวามหาราช ”

๗	 รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	และเหตุการณ์ร่วมสมัย	๘๔	ปี	
ณ	ห้องโถงอาคาร	๑๓	ช้ัน	๑	เพ่ือให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้

ชื่นชมพระวิริยะอุตสาหะท่ีทรงทุ่มเทพระ
วรกายเพ่ือวางรากฐานให้พสกนิกรไทย
มีความสุขและดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
เจริญรอยตามแนวทางพระราชดำาริ

C o v e r  S t o r y
                    เรื่องจากปก
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	 เม่ือวันท่ี	 	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	นำาโดย	ผศ.ดร.วัฒนา	สุวรรณไตรย์	พร้อมคณะ	ได้เดินทางไปร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล			เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	๕	 ธันวาคม	๒๕๕๔	
ณ	สถานกงสุลใหญ่	แขวงสะหวันนะเขต	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	 ภายในงานมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยกงสุลใหญ่ประจำา
ประเทศไทย	ณ	แขวงสะหวันนะเขต	และเจ้าแขวงสะหวันนะเขต	การลงนาม
ถวายพระพร	 กล่าวและการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยและลาว	
จากน้ันได้รับประทานอาหารคำา่ร่วมกัน	 โดยการเดินทางคร้ังน้ีได้รับการต้อนรับ
และอำานวยความสะดวกในการเดินทางจาก	 นายรัศม์	 	 ชาลีจันทร์	 กงสุล
ใหญป่ระจำาประเทศไทย	ณ	แขวงสะหวันนะเขต	และภริยาเป็นอย่างดี

มรสน.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔             
ณ สถานกงสุลใหญ่  แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

 ”“
มรสน. นำ�บุคล�กรศึกษ�ดูง�น เพิ่มคว�มรู้

และวิสัยทัศน์ ณ ม�เลเซีย - สิงคโปร์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		จัด
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศแก่บุคลากร
สายสนับสนุน	 ณ	 ประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 -	 ๒๕	พฤศจิกายน	
๒๕๕๔	 โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	
St.Francis	 Methodist	 School	 จัตุรัส												
เมอร์เดก้า	เมืองใหม่ปุตราจาย่า	เมอร์ไลอ้อน	
เมอร์ลีน่า	ไชน่าทาวน์	ลิตเต้ิลอินเดีย	เป็นต้น	
ซ่ึงการศึกษาดูงานคร้ังน้ีทำาให้บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้	 ประสบการณ์และเปิด
โลกทัศน์	 ตลอดจนสามารถนำาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาบูรณาการใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ต่อไป
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สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ สถานีวิทยุฯ ๙๐๙ 
จัดรายการ “สาธารณสุขชุมชนพบประชาชน” 
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมใจ
สืบสานประเพณีนาวานเกี ่ยวข้าว

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง	 ๙๐๙	
สำานักงานพัฒนาภาค	๒	หน่วยบัญชาการกองทัพไทย	ได้จัดทำารายการ
วิทยุกระจายเสียงสาธารณสุขชุมชนพบประชาชน คลื่นเอเอ็ม	
ความถ่ี	๘๓๗	กิโลเฮริตซ์	เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
และคำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
สกลนคร	 จังหวัดใกล้เคียง	 รวม	๒๐	 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ซ่ึงรายการดังกล่าวจะจัดข้ึนทุกวันอังคาร	เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๔.๐๐	น.	โดย
มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้ดำาเนิน
รายการ	 ซ่ึงรายการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี	
โดยมีการโทรศัพท์เข้ามาซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมในเร่ืองการดูแลสุขภาพ
ตลอดช่วงรายการ

	 หลังจากร่วมแรงร่วมใจนาวานดำานา	 	 ผ่านการดูแลรักษาข้าวมาเป็นระยะเวลา
ประมาณ	 ๔	 เดือน	 	 ย่างเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวพอดี	 รวงข้าวเร่ิมเป็นสีเหลืองทอง	 	 เป็น
สัญญาณบอกถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว			คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดโครงการสืบทอด
ประเพณีนาวานเก่ียวข้าวและนวดข้าวข้ึน	 เม่ือวันท่ี	 ๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	แปลงนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีนำ้าใจความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนไทย	 และยังแสดงถึงกุศโลบายในการที่จะสร้าง
ความรัก	ความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในสังคมอีกด้วย		โดยมี	ผศ.จรูญ	ขาวสีจาน		
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 เป็นประธานเปิดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว	 ร่วมด้วย									
ผศ.ศิริชาติ	 ศรีวงษา	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 	 เจ้าหน้าท่ี		
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร		สโมสรนักศึกษาจากทุกคณะ	ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี
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	 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ชั้นปีที่	๒
หลักสูตรสาธารณสุขชมชน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 และสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพ	เขต	๘	จัดการอบรมและสร้างทีม	“นักสื่อสาร
หลักประกันสุขภาพ Universal Coverage (นสส.UC)” 
เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	
หรือสิทธิบัตรทอง	 และภายหลังการอบรม	 ทีมนักศึกษา 
นสส.UC มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้จัดโครงการ	
“นสส.ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพประชาชน” ขึ้น	 ในช่วงเดือน
กรกฎาคม	 -	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 เพื่อประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ความรู้เกี ่ยวกับสิทธิบัตรทอง	 ให้แก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและประชาชนบ้านม่วงลาย	
ตำาบลม่วงลาย	 อ.เมือง	 จ.สกลนคร	 ขึ้น	 ซึ่งผลการดำาเนิน
โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาและประชาชน	 ได้
รับความสำาเร็จและความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายอย่างดีย่ิง

	 นอกจากนี้แล้วทีม นสส.UC มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ได้คว้ารางวัลถึง	๒	รางวัลในการประกวดสื่อสร้าง
เสริมสุขภาพภายใต้โครงการประกวดการออกกำาลังกาย
และสร้างเสริมสุขภาพจัด	 ณ	 ห้างบ๊ิกซี	 จังหวัดอุดรธานี	 เม่ือ
วันท่ี	๑๐	กันยายน	๒๕๕๔	จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพ													
เขต	๘	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	โดยทีม นสส.UC 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศ จากทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันหลายสถาบันได้
รับโล่พร้อมเงินรางวัล	ซ่ึงนำาทีมโดย	อาจารย์เกษวดี	ชมชายผล	
อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม	นายเอกพร		ยืนยง	นางสาว
คะนึงนิจ	ระวัตร	นายธีรพล	ไชยศาสตร์	นายกรวิญ์	เสนาพันธ์	
และนางสาวกีรติ		วงศ์พนาวัลย์		นายพิชิต		ไชยเพชร	นาย
ธรรมรัตน์		ศรีหะมงคล		นางสาวจริยา		วังทะพันธ์	นางสาว
นิลินี		ปุ้ยชัยสอน	และนางสาวระวีวรรณ		เขมะชาติ	นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ชั้นปีที่	๒	
 สามารถติดตามผลงานของ นสส.UC มรถ.สกลนคร ได้ที่
https:sites.google.com/site/nssucmrphsn

ทีม นสส.UC มรสน. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิ
บัตรทอง สำาเร็จเกินคาด!! พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศในการประกวดสื่อสร้างเสริมสุขภาพฯ

บุคคลวันนี้    



      

      

      

จากสภา

	 ศ.ดร.ศุภมาศ		พนิชศักดิ์พัฒนา		นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร				และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยม
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	สำานักงานอธิการบดี		
และสำานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย		เมื่อวันศุกร์ที่		๒๕		
พฤศจิกายน		๒๕๕๔			เวลา	๑๐.๐๐	-	๑๒.๓๐	น.		ณ		ห้องสร้อย
สุวรรณา		ชั้น		๓		อาคาร		๑๐	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
หาแนวทางในการกำาหนดทิศทางและนโยบายร่วมกัน	 ในการนี้ได้
รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร	 คณาจารย	์ และบุคลากร
ในสังกัดสำานักงานอธิการบดี	 	และสำานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย	 พร้อมน้ีทั้ง	 ๒	 หน่วยงานได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากร	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน
	 โดยคณะกรรมการ	สภามหาวิทยาลัยชื่นชมกล่าวชื่นชม
การดำาเนินงานในภาพรวมของสำานักงานอธิการบดีที่ทำาได้ดี	 	 โดย
เฉพาะในเรื่องของการบริการด้วยใจ	ด้วยจิตวิญญาณ		ขอให้รักษา
ความเป็น	 	Service	mind	นี้ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 สำานักงานอธิการบดี
	 ๑)		หน่วยงานบริหาร	หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ขอให้รักษาเรื่องของการบริการด้วยใจ	 ด้วยจิตวิญญาณที่ปฏิบัติอยู่
แล้วให้คงไว้ตลอดไป
	 ๒)	สำานักงานอธิการบดีควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลด้านต้นไม้
ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	 	 โดยอาจทำาเป็นแผนผัง	Mapping	
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
	 ๓)		หากเป็นไปได้ควรมีการจัดพื้นที่การจราจรเป็นส่วนๆ	
เช่น		พื้นที่สำาหรับรถจักรยาน		พื้นที่ปลอดจากการขับขี่รถยนต์	
(Car	 -	Free	Zone)	พื้นที่สำาหรับคนเดิน	 เป็นต้น	 	ซึ่งเรื่องเหล่านี้
เป็นกายภาพเบื้องหน้า	 ที่บุคลากรในองค์กรต้องช่วยกันคิดว่าควรมี
หรือไม่		และน่าจะอยู่ตรงไหน
	 ๔)		การรายงานด้านการเงินสรุปยอดงบเดือนเป็นประจำา
ทุกเดือนนั้นถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย		ดังนั้นขอให้คงสิ่งดี	ๆ 	
หรือจุดแข็งนี้ไว้

	 ๕)		กรณีหอพักไม่เพียงพอนั้น	อาจแก้ปัญหาโดยใช้การ
บริหารจัดการโดยสร้างแนวร่วมกับภาคเอกชน		
	 ๖)		ท่ีผ่านมาผลการประเมินของมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงาน
ภายนอกหลัก	(กพร.	และ	สมศ.)	นั้น		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ติดในอันดับต้น	ๆ	 	ดังนั้นขอให้มหาวิทยาลัยรักษาระดับไว้	แต่ทั้งนี้
ไม่ควรให้การประเมินของ	 ก.พร.	 หรือ	 สมศ.	 ทำาลายจิตสำานึก
สาธารณะขององค์กร	 	 พร้อมนี้ในการดำาเนินการควรเชื่อมโยงอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเข้าไปด้วยโดยไม่ให้สูญเสียความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
	 ๗)		ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในมิติการศึกษา
ก็ตาม	แต่ควรคำานึงถึงการจัดการในมิติเชิงธุรกิจด้วย	เพื่อประโยชน์
หลายๆ	 ด้านต่อมหาวิทยาลัย	 ดังนั้น	 การจัดสัดส่วนของพื้นที่
มหาวิทยาลัยเชิงธุรกิจกับการศึกษานั้น	ควรมีการวางแผนร่วมกัน
	 ๘)	 	 ในปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีท้ังคนรุ่นเก่าและ
คนรุ่นใหม่ดังนั้นในการทำางานร่วมกันของคนต่างวัยนั้นควรปรับ
ความคิดให้ตรงกัน

	 ๙)		ควรรณรงค์และสร้างวัฒธรรม	หรือค่านิยมในองค์กร
ให้มีค่านิยมให้ใช้ถนนคนเดิน	 (Walking	 Street)	 ซึ่งจะลดปัญหา
เรื่องสถานที่จอดรถได้เป็นอย่างดี
	 ๑๐)		การสร้างวินัยบุคคลนั้น	ถือเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัย
หนึ่งของทักษะในการเพิ่มคุณภาพให้กับบุคคล	 	 ดังนั้นหากเป็นไปได้
ควรสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 สำานักงานโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัย	
ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 ๑)	 	 ให้นำาข้อสังเกตจากสภาวิชาการ	 และผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก	 สมศ.	 ที่มาประเมินมหาวิทยาลัยรอบ	 ๓	 สู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังเพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงที่นำาไปสู่คุณภาพของการศึกษา		
โดยเฉพาะประธานวิทยานิพนธ์ต้องมีวุฒิ	 หรือความเชี่ยวชาญตรง
กับสาขาวิชานั้น	 ๆ	 และการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไม่
ควรเกิน	๒๐	คน	ต่อ	๑	สาขา	ระดับปริญญาโทไม่ควรเกิน	๓๕	คน	
ต่อ	๑	สาขา
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สภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมสำานักงานอธิการบดี 
และสำานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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	 ๒)		อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณลักษณะ	และคุณสมบัติ	
ดังนี้
	 	 ๒.๑)		อาจารย์ประจำาหลักสูตรเป็นได้เพียงหลักสูตร
ใดหลักสูตรหน่ึงเท่าน้ันไม่ว่าจะระดับปริญญาตรี	หรือระดับปริญญาโท			
	 	 ๒.๒)	อาจารย์ที่ประจำาหลักสูตรระดับปริญญา
โทแล้วจะเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกด้วยนั้น
ทั้งสองหลักสูตรต้องมีความสัมพันธ์กัน		ดังนั้นหากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์นี้ขอให้ปรับใหม่ให้สัมพันธ์กัน
	 	 ๒.๓)	อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ที่	 สกอ.	 กำาหนด	 เนื่องจากคุณสมบัตินี้จะต้อง
รายงาน	สกอ.	และขึ้นเว็บไซต์ต่อไป
	 ๓)		การปรับปรุงอาคาร		๕		ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ดำาเนินการ	 ดังนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องควรเตรียมข้อมูลในการดำาเนิน

การเรื่องการจัดทำาแผนและสิ่งก่อสร้างให้พร้อม
	 ๔)	 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยนั้น	 	 ไม่ควรมีบุคลากร
ด้าน	 Teaching	Staff	 แต่ควรเป็นส่วนหรือหน่วยงานในการจัดการ
ศึกษา		เพื่อให้เดินไปในทิศทางที่ควรจะเป็น		ส่วนหลักสูตรนั้นต้องมี
ความจูงใจและควรเกิดหรือพัฒนามาจากคณะ	 	 โดยโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิจารณา		และใช้กลไกให้คณะพิจารณาเปิดและ
ปิดหลักสูตรที่เหมาะสม
	 ๕)	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังไม่พร้อมที่จะ
อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแต่ต้องวางแผนสู่อนาคตเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ		ดังน้ัน
ขอให้เน้นเรื่องการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม		การวิจัยในพื้นที่หนองหาร		และภูพานศึกษา		ซ่ึงการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษานั้นต้องใช้งานวิจัยเป็นฐาน
	 ๖)		ถึงแม้ว่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอาจไม่ได้นำาสู่การ
เผยแพร่แต่สามารถจัดทำาเป็น	 Research	 Report	 เพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่สู่สาธารณะได้
	 ๗)		หากเป็นไปได้อาคารบัณฑิตวิทยาลัยควรให้เป็น	Virtual	
Library	เพื่อการสืบค้นข้อมูล		ส่วนการจัดการเรียนการสอนควร
เน้นที่คณะ		โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นกลไกที่ทำาให้คณะ
เติบโต	 และบุคลากรควรสังกัดคณะไม่ควรถือว่าสังกัดโครงการจัด
ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

	 ๘)	สำานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษาควรมีฐานข้อมูล
นิสิตเก่าด้วย
	 ๙)	ควรรณรงค์และสร้างวัฒนธรรม	หรือค่านิยมในองค์กร
ให้มีค่านิยมใช้ถนนคนเดิน	 (Walking	 Street)	 ซึ่งจะไม่เกิดปัญหา
เรื่องสถานที่จอดรถอีก
	 ๑๐)	 ควรสร้างให้บัณฑิตเป็นแหล่งปัญญาให้แกร่งทาง
ปัญญา	ทำาให้ผู้เรียนต้องการมาศึกษาที่นี่ด้วยเหตุผลดังกล่าว		ซึ่งจะ
ทำาให้ผู้เรียนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เราสร้างขึ้นและจะนำาไปสู่การ
สร้างความมีวินัย
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จากสภา

		 ศ.ดร.ศุภมาศ	 พนิชศักด์ิพัฒนา	 นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าสืบเน่ืองจาก		สภา
มหาวิทยาลัยได้ไปสำารวจระบบนิเวศวิทยาลุ่มนำ้าหนองหาร	 เมื่อวันที่		
๒๔		พฤศจิกายน		๒๕๕๔		ณ		ลุ่มนำ้าหนองหาร		จังหวัดสกลนคร		น้ัน
ในการน้ี		ดร.สพสันต์		เพชรคำา		อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 ประธานคณะทำางานโครงการศูนย์หนองหารศึกษา	 ได้
กล่าวให้ข้อมูลและรายละเอียดในการสำารวจในคร้ังน้ีว่า
	 หนองหารศึกษา	 เป็นทะเลสาบนำ้าจืดธรรมชาติที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน		มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ		๓	ของประเทศไทย	
พื้นที่ผิวนำ้าประมาณ	 ๔๖,๐๐๐	 ไร่	 หรือ	 ๑๒๓	 ตารางกิโลเมตร	 ใน
อดีตหนองหารมีเกาะมากกว่า	 ๖๐	 เกาะ	 แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง	
๑๘	 เกาะ	 	 โดยมี	 “ดอนสวรรค์”	 	 เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดโดยมีพื้นที่
ประมาณ	 ๕๐๐	 ไร่	 เป็นแหล่งทรัพยากร	 ธรรมชาติในการดำารง
ชีวิตของชุมชนในอาณาบริเวณที่ราบลุ่มนำ้าหนองหารและเครือข่าย
ภูมินิเวศน์เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ	 ตามเขตพื้นที่ของลำานำ้าและ
ลำาห้วยทั้ง	 ๑๖	 สาขา	 จากระยะเวลาที่ยาวนาน	 “หนองหาร”	 มี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สภาพแหล่งนำ้าเสื่อมโทรมจากการ
เติบโตของชุมชนที่อยู่แวดล้อม	 	 เกิดสภาวะการตื้นเขินจากวัชพืช		
การสะสมของสารพิษในนำ้า	การลดจำานวนและคุณภาพของสัตว์นำ้า	
ฯลฯ		สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อระบบนิเวศน์ของหนองหารอย่างมาก		
และยังส่งผลต่อวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนในหลายด้าน	

	 นอกจากนี้หนองหารยังขาดการศึกษาหรือการวิจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลข้อเท็จจริงในชุมชนพื้นที่	 อาจเนื่องจากการ
ศึกษาหรือการวิจัยที่ผ่านมามักเกิดจากการศึกษาของคนภายนอก		
และขาดการบูรณาการในประเด็นการศึกษาและ/หรือศาสตร์จาก
แขนงสาขาวิชาการด้านต่างๆ	 ซึ่งโครงการ	 “หนองหารการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม”	 จึงมีความสำาคัญเพื่อก่อให้
เกิดการประเมินสถานภาพของการศึกษาและทบทวนองค์ความรู้
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหนองหารสกลนคร	 และเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาความบกพร่องในอดีตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น		โดยเฉพาะการศึกษาหนองหารจาก	“คนภายใน”	ท้องถิ่นเอง	
และการรวบรวมประเด็นการศึกษาวิจัยจากศาสตร์สาขาด้านต่างๆ	
การลงพื้นที่ภาคสนามและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐาน
ด้านเอกสารประกอบกัน	 	 เพ่ือรวบรวมวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ให้เป็น
องค์ความรู้ของ	“หนองหารศึกษา”		ที่มีคุณภาพและเป็นคุณูปการ
แก่วงวิชาการ	 อันเป็นแนวทางเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม
ต่อไป
	 พร้อมนี้	นพ.สมบูรณ์	จิระวัฒนาสมกุล	ได้กล่าวให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนองหารว่าประโยชน์ที่ ได้จากหนองหารนั้น	
ได้แก่	๑)	การประปา	๒)	การประมง	๓)	การเกษตร	๔)	การรอง
รับนำ้าเสียจากชุมชน	 และ	 ๕)	 การคมนาคม	 	 ส่วนประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน	คือ	๑)	ปัญหาคุณภาพนำ้า	และวัชพืช		๒)	ปัญหา

สภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมสำารวจ
ระบบนิเวศวิทยาลุ่มนำา้หนองหาร 

กับคณะทำางานโครงการ “ศูนย์หนองหารศึกษา”
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นายกสภาฯ บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน  
“ศ.ดร.ศุภมาศ - สุขใจ พนิชศักดิ ์พัฒนา” 

	 ศ.ดร.ศุภมาศ	 พนิชศักดิ์พัฒนา	 นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบ
เข้ากองทุน	 ศ.ดร.ศุภมาศ	 -	 สุขใจ	 พนิชศักดิ์พัฒนา	
จำานวน	 	 ๓๐,๐๐๐	 	 บาท	 โดยมี	 นายปัญญา	 	 มหาชัย	
อธิการบดี	เป็นผู้รับมอบ		เดิมกองทุนนี้มียอดเงินจำานวน	
๙๗๑,๓๔๑	 บาท	 รวมจำานวนเงินที่ได้รับบริจาคจากนายก
สภามหาวิทยาลัยในวันนี้อีกจำานวน		๓๐,๐๐๐	บาท	ทำาให้
ปัจจุบันกองทุน	ศ.ดร.ศุภมาศ	สุขใจ	พนิชศักดิ์พัฒนา	มี
ยอดเงินจำานวนทิ้งสิ้น		๑,๐๐๑,๓๔๑	บาท	

การบุกรุก		ประกอบกับโครงการของทางราชการที่จัดทำาเป็นแผน
แม่บทนั้นคลาดเคลื่อนและอาจพัฒนาไปในทางที่ไม่ควรจะเป็น
โดยการเน้นด้านสิ่งก่อสร้างมากเกินไปด้วยจึงส่งผลกระทบต่อ
หนองหาร	 และจากแนวคิดภาคประชาคมได้มีแนวคิดเห็นว่าควร
ตากหนองหารโดยอาจจะตาก	 ๒	 -	 ๓	 ปีครั้ง	 ซึ่งในส่วนนี้เห็นว่า
จะช่วยแก้ปัญหาหนองหารที่ได้ผลมากที่สุด	 พร้อมกับสอดคล้อง
กับแนวคิดเดียวกันกับ	 โครงการ	 “ศูนย์หนองหารศึกษา”	 ดังนั้น	
ควรดำาเนินการจัดทำาแผนแม่บทใหม่ทดแทนแผนแม่บทเดิม	 	 และ
แนวทางในการแก้ปัญหาหนองหารก็ควรจะมีฝ่ายวิชาการร่วม
สนับสนุนมากกว่าเดิมด้วย

	 สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ		ดังนี้
	 ๑)		ในการจัดทำาแผนแม่บทของทางการใหม่น้ันเป็นไปได้ยาก		
ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากประชาชนไม่สามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภาครัฐได้	ดังนั้นศูนย์ฯ	ควรหาวิธีการที่จะทำาอย่างไร
เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาคมให้เข้มแข็ง
	 ๒)	มีวิธีอย่างไรท่ีจะให้ทุกส่วนเห็นภาพหนองหารในอนาคต
เป็นไปในทิศทางเดียวร่วมกัน	โดยเห็นควรท่ีจะต้องใช้ระบบนิเวศวิทยา
มาเป็นประเด็นในการสร้างภาพนี้	 เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้
ชุมชนเข้มแข็ง	 และเป็นข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ

ได้ด้วย	 ซึ่งศูนย์ฯ	 ต้องมีประเด็นศึกษาขององค์ความรู้เพิ่มเติม	
หรือ	Eco	Tools		ซึ่งอาจทำาเป็น	GIS	เป็นสามมิติ	ภาพสีให้ชัดเจน	
เพื่อความเข้าใจในระบบนิเวศน์แต่ละส่วนมากขึ้น
	 ๓)		ควรหาสาเหตุที่นำ้าเป็นพิษว่าอาการคันนั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร
	 ๔)		ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในถุงนำ้าดีมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จากเดิมนั้นสาเหตุอาจจะไม่ใช่จากการบริโภคปลาดิบเพียงอย่าง
เดียวก็ได้แต่อาจจะมาจากสาหร่ายในหนองหารก็เป็นได้ซึ่งประเด็น
นี้ควรมีการวิจัยรองรับที่ต้องให้ความสำาคัญในเรื่องนี้
	 ๕)	 	 ให้ศูนย์ฯ	 พิจารณาองค์ความรู้เทียบกับแหล่งนำ้าจืด
แห่งอื่นด้วย	เช่น	บึงบอระเพ็ด		กว๊านพะเยาว์
	 ๖)		ควรเพิ่มองค์คณะกรรมการโดยให้มีกรรมการจาก
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้วย		หรืออาจเป็นองค์คณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได้
	 ๗)	 	การมีศูนย์หนองหารศึกษานั้น	มหาวิทยาลัยตั้งเป้า
หมายหรือคาดหวังว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้	 	 ศูนย์หนองหาร
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเป็นคำาตอบในทุกหัวข้อ	 อันจะนำา
ไปสู่การได้มาซึ่งงบประมาณถ้าหากเราชูประเด็นที่ถูกต้อง	 ดังนั้น		
ควรทำาความเข้าใจถึงประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ที่จะได้รับจาก
หนองหารให้ชัดเจน



มาเริ่มต้น “ดี” 
ในปีใหม่นี้กันเถอะ

: ภูวดล ศรีธเรศ  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เริ่มต้นดีกับการ “คิดดี”
	 การคิดดี	 หรือการคิดบวก	 (Positive	 Thinking)	 ถือเป็น
ปฐมบทของการเสกสร้างเรื่องดีๆ	 ในชีวิต	 สาเหตุก็เพราะว่าทุกๆ	
อย่างเร่ิมต้นท่ีความคิด	 เม่ือคิดดีการกระทำาก็ย่อมออกมาดีเช่นเดียวกัน	
ดังคำากล่าวของนักคิดนักเขียนชื่อดังจากตะวันตก	 โรเบิร์ต	 โฮลเดน	
ซึ่งเขามักจะกล่าวอยู่เสมอว่า	“ความสุขของมนุษย์เริ่มต้นได้ด้วยการ
คิดดี ความดีและความสุขเป็นสิ่งที่ตีคู่กันมาอยู่เสมอ เมื่อคุณอยาก
เป็นคนมีความสุขต้องคิดดี ดังนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้
หากคุณเป็นคนคิดดี”
	 เกือบทุกคนบนโลกใบนี้มักไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น	 สิ่งที่
ตัวเองอยู่	 และสิ่งที่คือตัวเอง	 สาเหตุดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความทุกข์	 ซึ่งหากเป็นไปตามคำากล่าวของนักเขียนชื่อดังชาวตะวันที่
ยกมาอ้างเมื่อครู่	 เมื่อมีความทุกข์สิ่งที่จะตามมาติดๆ	 ก็คือ	 “ความ 
ไม่ดี”	 เม่ือเป็นดังน้ันการเร่ิมต้นเป็นคนคิดบวกควรจะเร่ิมท่ีการพึงพอใจ
ในสิ่งที่ตัวเองเป็น	 สิ่งตัวเองอยู่	 และสิ่งตัวเองคือ	 เมื่อพอใจแล้ว
ความสุขก็จะตามมาโดยไม่ต้องเรียกหา	 และผลในลำาดับต่อมาก็คือ	
“ความดีงาม”	นั่นเอง
	 คำาแนะนำาสำาหรับการเป็นคนคิดบวกลำาดับต่อมาก็คือ	 การ
มองเห็นความดีและความงามของคนท่ีอยู่รายรอบ	ไม่ว่าจะเป็น	เจ้านาย	
เพื่อนร่วมงาน	 ลูกน้อง	 เพื่อน	 หรือแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวเอง	
การมองเห็นคุณความดีของคนอื่นถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการขยาย
ความคิดบวกและความดีจากตัวคุณเองไปสู่บุคคลที่อยู่รอบข้าง	 เมื่อ
ความคิดบวกขยายวงกว้างออกไปมากเท่าไหร่	 สังคมก็จะยิ่งน่าอยู่
มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
	 คำาแนะนำาในการเริ่มต้นคิดบวกลำาดับสุดท้ายก็คือ	 ลืมคำาว่า	
“ฉันจะมีความสุขถ้า...”	 คำาพูดดังกล่าวน้ันสะท้อนว่าท่ีผ่านมาคุณไม่มี
ความสุขเลย	ตรงกันข้ามคุณกำาลังจมอยู่กับ	 “ความทุกข์”	อย่างน่า
เวทนา	อันที่จริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถควบคุมความคิดของ
ตัวเองและบริหารจัดการได้	 ตัวเราเองนี่แหล่ะที่จะเป็นผู้กุมอำานาจอยู่
เหนือทั้งความสุขและความทุกข์

ทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำาได้ “ให้ได้”
	 วาระปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนทบทวนสิ่งท่ีผ่านเข้า
มาในชีวิต	 แน่นอนท่ีสุดเราอาจจะพบว่ามีบางคร้ังท่ีความหวังของตัว
เองไปไม่ถึงจุดหมายนั่นก็คือความสำาเร็จ	 เมื่อเป็นดังนั้นก็อย่าท้อใจ													

เอาความล้มเหลวตรงนั้นมาเป็นบทเรียน	 และเพียรพยายาม	 “ทำ�ใน
สิ่งที่ไม่เคยทำ�ได้ “ให้ได้”	 	 เชื่อแน่ว่าเมื่อเราทำาสิ่งที่ไม่เคยทำาได้ให้ได้	
ความสุขจะโผล่หน้ามาหาเราชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเรียกหาเลยล่ะ	!
	 คุณหนูดี	 –	 วนิษา	 เรซ	 นักเขียนแนวให้กำาลังใจชื่อดังเคย
กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า	 “ห�กวันหนึ่งที่เร�บอกตัวเองให้เลิกหนีสิ่งที่
กลัว เลิกหนีสิ่งที่เร�บอกตัวเองม�ทั้งชีวิตว่�เร�ทำ�ไม่ได้ ตรงข้�ม
ให้หันม�เผชิญหน้�สิ่งที่เร�กลัว สิ่งที่ไม่เคยทำ�ได้ ชนิดที่เรียกว่�ต�
ต่อต� ฟันต่อฟัน เพื่อพิสูจน์ว่�คว�มกลัวตลอดชีวิตที่ผ่�นม�นั้น 
เร�กลัวผิดๆ หรือสิ่งที่เร�คิดว่�ไม่เก่ง ไม่ได้ นั้น เร�คิดผิดไปเมื่อ
เร�ทำ�ได้ คว�มรู้สึกที่จะเกิดขึ้นต่อม�ก็คือเร�ไม่ควรกลัวสิ่งนั้นอีก
ต่อไปแล้วเพร�ะเร�รับมือได้ทุกอย่�งอยู่แล้ว”
	 เช่ือแน่ว่าทุกๆ	 คนบนโลกใบน้ีมีความกลัวเป็นเพ่ือนข้างกาย
ที่ไม่ได้รับเชิญอยู่เสมอ	แม้แต่ชายชาติทหารที่มีร่างกายแลดูแข็งแกร่ง
ทรงพลัง	บางคราก็อาจจะแสดงอาการ	“ไม่กล้�”	ออกมาเมื่อมีความ
กลัว	 แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถขจัดความกลัวเหล่านี้ออกใจไปได้	 ไม่
เฉพาะปีใหม่นี้เท่านั้นหรอกที่เราจะได้เป็นผู้ครองความสุข	 ความดี	
และความงามในชีวิต	หากแต่เราจะได้เป็นผู้ครองสิ่งเหล่านั้นตลอดไป

“ธรรมะ” เพื่อนข้างกายที่ดีที่สุด
	 การทำาบุญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นสิ่ง
ท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน	น่ันเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธ	คนไทย
เราจึงเป็นชาวพุทธ	 แต่ก็เช่ือแน่อีกเช่นกันว่าคนไทยท่ีเป็นชาวพุทธบริสุทธ์ิ
จริงๆ	มีจำานวนไม่มากนัก	คำาว่า	“ช�วพุทธที่แท้จริง”	ก็คือบุคคลที่
มีปัญญา	เพราะคำาว่า	“พุทธะ และว่� ผู้รู้” 	การที่เราจะเป็นชาวพุทธ
ที่แท้จริงได้นั้นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาธรรมะ	 จากนั้นก็ตามต่อด้วย
การลดความสำาคัญของพิธีกรรมให้บรรเทาเบาบางลง
	 แก่นของธรรมในพระพุทธศาสนาที่มาจากพระพุทธโอษฐ์
จริงๆ	บริสุทธิ์จริงๆ	ตามพระวรธรรมคติ	ของสมเด็จพระญานสังวร	
สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 ย่อลงได้ใจความว่า	
“สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นในเบื่องต้นเพร�ะเหตุปัจจัย ตั้งอยู่ใน
ท่�มกล�ง แตกดับสูญสล�ยในเบื้องปล�ย และกล�ยเป็นไม่มีอะไร
ให้ยึดได้เลยในท้�ยที่สุด”	 นี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ใส
อย่างแท้จริง	 หากเราตั้งใจศึกษาแก่นดังกล่าวอย่างถ่องแท้จนกระทั่ง
หมดความสงสัย	 ก็เชื่อได้ว่าเราเป็นชาวพุทธที่เป็นผู้มีปัญญาจริงๆ	
อันจะยังผลให้วาระการเปลี่ยนศักราชในครั้งนี้ชีวิตของเราจะ	 “ดีและ
ง�ม”	และเป็นมงคลไปพร้อมๆ	กัน

 การเปลี่ยนศักราชใหม่ถือเป็นหนึ่งวาระที่ใครหลายคนจะ
ถือเป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เข้าสู่ครรลองของ 
“ความดี” และ “ความงาม” รวมถึงการทบทวนในทุกๆ เรื่องราว
ที่ผันผ่านเข้ามาในชีวิต หากในห้วงความคิดประสบพบเจอเรื่องดีๆ 
ก็สมควรน้อมนำามาเป็นแบบอย่างในการก้าวเดินต่อไป หรือหากใน
ห้วงคำานึงมีเรื่องราวของความผิดพลาดก็ควรถือเป็นโอกาสดี
ที่ได้พบบทเรียนอันทรงค่าในชีวิต ดังนี้ปีใหม่ ๒๕๕๕ นี้การฟอก
กายและใจเพื่อเป็นคนใหม่ในปีใหม่ที่ “ดีและงาม” จึงเป็นเรื่องที่ควร
ให้ความสำาคัญ



ÀπÕßÀ“√À≈«ß    ๑๓

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนายประสิทธ์ิ คะเลรัมย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำาทัพนักกีฬาจำานวน ๑๙๒ คน 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี ๓๕ “๑ ทศวรรษนครลำาดวนเกมส์”                     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เม่ือวันท่ี ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๔ การแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ีทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ท้ังส้ิน ๑๘ เหรียญทอง ๒๐ เหรียญ
เงิน ๒๑ เหรียญทองแดง เป็นลำาดับท่ี ๔ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๑๒ แห่งท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี

 ดาวเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการแข่งขัน
กีฬาคร้ังน้ี ได้แก่ 
 ๑. นายเกษฎา วงศ์สุขะ ช้ันปีท่ี ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ๕ ปี
ซ้อน
 ๒. นายตะวัน คุณบุราณ ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ นักกีฬากรีฑา ๓ เหรียญทอง 
ประเภท ๑.๘๐๐ เมตรชาย ๒.๑,๕๐๐ เมตร ชาย ๓.๓×๘๐๐ เมตร ชาย
 ๓. น.ส.จิรัชยา  ง้ิวสีดา มหาบัณฑิตช้ันปีท่ี ๑ สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ป.บัณฑิตศึกษา นักกีฬาเทนนิส ๓ เหรียญทอง ประเภท ๑) ทีม
หญิง ๒) หญิงคู่ ๓) หญิงเด่ียว
 ๔. นายนฤดล วาดเมือง ช้ันปีท่ี ๓ สาขาเทคโนโลยีการผลิต
พืช คณะ เทคโนโลยีการเกษตร นักกีฬาลีลาศ ๓ เหรียญทอง ประเภท ๑)          
ลาตินอเมริกัน คลาส E ( Cha Cha Cha )  ๒) ลาตินอเมริกัน คลาส E 
( Rumba) ๓) ลาตินอเมริกัน คลาส E ( Jive)
 ๕. นางสาวนัตติภรณ์ ลีนาลาด ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ นักกีฬาลีลาศ ๓ เหรียญทอง 
ประเภท ๑) ลาตินอเมริกัน คลาส E ( Cha Cha Cha )  ๒) ลาตินอเมริ
กัน คลาส E ( Rumba) ๓) ลาตินอเมริกัน คลาส E ( Jive)
 ๖. นางสาวนริศรา  ง้ิวสีดา ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชา นวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ นักกีฬาเทนนิส ๒ เหรียญทอง ประเภท ๑) 
ทีมหญิง ๒) หญิงคู่ 
 ขอช่ืนชมผู้ฝึกสอน ผู้เก่ียวข้อง ท่ีสำาคัญคือนักกีฬาทุกคน
ท่ีสร้างผลงานให้กับตนเองและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
และขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านได้มุ่งมั่น
พัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป และตระหนักเสมอว่ากีฬามีแพ้ มีชนะ 
และมีอภัย นอกจากน้ียังเป็นส่ือกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ร่วมทีมตลอดจนเพ่ือนต่างสถาบันอีกด้วย

      ชนิดกีฬา   เหรียญรางวัล          รวม

      ทอง     เงิน    ทองแดง

ลีลาศ       4      -      1  5
เทนนิส       3      1      1  5
เทเบิลเทนนิส      -      1      3  4
แบดมินตัน      -      1      4  5
ขับร้อง       1      -      -  1
เปตอง       3      2      3  8
ตะกร้อ ทีมเด่ียวชาย      -      -      1  1
ตะกร้อ ทีมเด่ียวหญิง     -      -      1  1
มวยสกลสมัครเล่น/      2      4      -  6
มวยไทยสมัครเล่น      
เทควันโด       2      4      5  11
กรีฑา       3      7      2  12
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ทัพนักกีฬา มรสน. เย่ียม!! คว้า ๑๘ ทอง ๒๐ เงิน ๒๑ ทองแดง 
เป็นลำาดับท่ี ๔ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา มรภ.อีสาน คร้ังท่ี ๓๕ 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพฯ

อธิการบดีนำาทีมผู้บริหาร มรสน. ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ

	 คณะ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม	 จัดโครงการ	
“พัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม		

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยนายปัญญา มหาชัย อธิการบดี 
และผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม
คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “เพลง
รักแห่งแผ่นดิน เทิดไท้องค์นวมินทร์ 
มหาราชา” โดยจังหวัดทหารบก
สกลนคร จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาว ิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ซ่ึงมีส่วนราชการ 
ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เป็นจำานวนมาก

:	 	Big	 	Cleaning	 	Day	 	 เฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา”	เม่ือ
วันท่ี	๒	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	โดยมี	
นายปรีชาศาสตร์	 มีเกาะ	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
นำาทีมคณาจารย์	 นักศึกษา	 และเจ้าหน้าที่ร่วมทำากิจกรรม
พัฒนาอาคารและบริเวณโดยรอบคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด BIG CLEANING DAY

	 	 	 	 	 จังหวัดสกลนคร	 จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร	
ประจำาปี	๒๕๕๔	เม่ือวันท่ี	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	หอประชุม	๑	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้
เผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพคน
พิการ				รวมท้ังได้รับรู้สิทธิและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างท่ัวถึง	
โดยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	 คณะครุศาสตร์	 และงาน
พัฒนาส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานดังกล่าวด้วย



	 เมื่อวันที่	 ๘	 -	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้จัดทำา
โครงการศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติผาแต้ม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และร่วมแข่งขันกีฬาคณาจารย์	 และบุคลากร	 ครั้งที่	 ๔๔	
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 “๑	 ทศวรรษราชภัฏนครลำาดวนเกมส์”	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		
นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้นำาทัพนักกีฬาทีมสภาคณาจารย์ฯ	กว่า	๒๐๐	ชีวิตเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านต่างๆ	ต่อไป	โดยคว้าชัยมาได้	ทั้งสิ้น	๒๐	รางวัล	ดังนี้	

รางวัลชนะเลิศ
 ๑.	กีฬากอล์ฟ	ประเภทบุคคล	รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๒.	กีฬาเทนนิส	ชายคู่	รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๓.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๔.	กีฬาแบดบินตัน	ชายคู่	รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๕.	กีฬาแบดบินตัน	หญิงคู่	รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๖.	กีฬาแบดบินตัน	หญิงคู่	รุ่นทั่วไป
	 ๗.	รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาแบดบินตัน
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
 ๑.	กีฬาแบดบินตันคู่ผสม	รุ่นทั่วไป
	 ๒.	กีฬาลีลาศ	ประเภทลาติน	ลุมบ้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
 ๑.	กีฬาฟุตบอล
 ๒.	กีฬาแบดบินตันคู่ผสม	 รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๓.	กีฬาแบดบินตันชายคู่	 รุ่นทั่วไป
	 ๔.	กีฬาเทนนิสหญิงค	 รุ่นอาวุโส	๔๕	ปี
	 ๕.	กีฬาเทเบิลเทนนิสชายคู่	รุ่นทั่วไป
	 ๖.	กีฬาแชร์บอล
	 ๗.	กีฬาเซปักตระกร้อ
	 ๘.	กีฬาตระกร้อลอดห่วง
	 ๙.	กีฬาฟุตซอล
	 ๑๐.	กีฬาลีลาศ	ประเภทแสตนดาร์ด	แทงโก้
	 ๑๑.	กีฬาลีลาศ	ประเภทแสตนดาร์ด	วอล

อธิการบดี นำาทัพนักกีฬา มรสน. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา




