


	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 ที่ผ่านมา	 โครงการจัด
ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	 ได้จัดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ	 “เปิดประตูยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาวะสู่ 
สปป.ลาว : สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง”	ขึ้น	ณ	
ห้องประชุมโรงเรียนแพทย์	แขวงสะหวันนะเขต	ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์	
(พิเศษ)	ทันตแพทย์	 	 ดร.สุขสมัย	สมพงษ์	 	 นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ	 (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร	 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 “เปิดประตูยุทธศาสตร์การ
สร้างสุขภาวะสู่	สปป.ลาว	:	สุขภาพดีไม่มีขาย	ถ้าอยากได้ต้องสร้าง
เอง”	 แก่บุคลากรประจำาโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต	 บุคลากร
โรงเรียนแพทย์	 	 บุคลากรโรงเรียนและวิทยาลัยในเขตแขวงสะหวัน
นะเขต	สมาชิกชมรมแอโรบิค	 	 เทศบาล	หน่วยงานสุขภาพและการ
สาธารณสุขท้องถิ่น	หน่วยงานพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของแขวงสะหวันนะเขต	 คนทำางานสื่อและการรณรงค์ด้านสุขภาพ	
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป	
     แนวคิดสุขภาวะ สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้อง
สร้างเอง	 มนุษย์จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ด้วยการเชื่อมโยงเป็นองค์
รวมและสมดุล	 ทั้งทางกาย	 จิต	 และสังคม	 การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“เปิดประตูยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาวะสู่ สปป.ลาว : สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง”

ทุกคนปรารถนา	ทุกคนมีได้	 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมี	 และเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนที่จะต้องดูแลสร้างเสริมสุขภาพให้ดีด้วยตัวเอง	 อันจะนำาผล
ไปสู่เป้าหมาย	 การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะ	 ทั้งกาย	 จิต	 และ
สังคม	เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	มีสุขภาวะที่สมบูรณ์	 เชื่อมโยงกัน
ทุกด้าน	คือ	เศรษฐกิจ	จิตใจ	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม	 อันเป็นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศ	
	 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว	 ได้จุดประกายการสร้างเครือข่าย	
งานวิชาการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา	 โดยการขยายผลแห่งองค์
ความรู้ด้านสุขภาวะของประชาชนชาวไทย	 ไปสู่ประชาชนชาว							
สะหวันนะเขต	สปป.ลาว	มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ	และภาค
ประชาชนของแขวงสะหวันนะเขต	 	 สปป.ลาว	 ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาวะ	 สุขภาพดีไม่มีขาย	 ถ้าอยาก
ได้ต้องสร้างเอง		ทั้งนี้	 	ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ยังได้บูรณาการ	การ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างไทยและลาว	
ยังผลให้เกิดเครือข่ายการดำาเนินงานทางวิชาการ	 และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา	 รุ่นที่	 ๘	 ได้ฝึก
ประสบการณ์การจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างเรียน		ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้	 และประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของสาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาด้วย

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก

	 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยสาขาภาวะผู้นำา
ทางการบริหารการศึกษา	 จัด	 สัมมนานักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระหว่างวันที่	 ๖	 -	 ๗	
กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
มีพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษโดยนายปัญญา	
มหาชัย	 อธิการบดี	 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก	 รศ.สุเทพ	 พงษ์
ศรีวัฒน์	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ภาวะผู้นำากับการขับเคลื่อน

สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา จัด “สัมมนานักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เชิญ รศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ บรรยายพิเศษ

ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในทศวรรษหน้า” 
ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้ทำาให้นักศึกษาได้ทบทวนองค์ความ
รู้ด้านบริบททางการบริหารการศึกษา	 ด้านภาวะผู้นำาทางการ
บริหารการศึกษา	 และส่งเสริมให้ได้แสดงภูมิรู้ควบคู่กับการนำา
เสนอเอกสารเชิงหลักการ	 (Concept	 Paper)	 ในรูปแบบการ
สัมมนาทางวิชาการ	 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ	 โดยมี
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต	 	 สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหาร
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำานวนมาก
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“บก. ขอคุย”

- สภาฯ เห็นชอบโรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนต้นแบบ มรสน.
- ผลสำารวจความพึงพิใจการบริหารงานของอธิการบด ี 

จากสภา๑๒

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

“กีฬาประเพณีไตรมิตร” 
กีฬามิตรภาพของ 

๓ สถาบันอุดมศึกษา ใน จ.สกลนคร

๑๕

U LIFE ZONE ๑๔
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สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
เปิดประตูยุทธศาสตร์การสร้าง

สุขภาวะสู่ สปป.ลาว
 ด้วยภาวะโลกร้อน จึงทำาให้ฤดูร้อนปีนี้มาอย่างรวดเร็ว และ   
ทำาหน้าที่อย่างแข็งขันจนอุณหภูมิพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเกือบ ๔๐ องศา พวก
เราเลยต้องโหมเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมสลับหมุนเวียนคลายร้อนตลอดวัน 
แลกกับค่าไฟที่พุ่งขึ้นสูงไม่แพ้กับอากาศเลยทีเดียว 
 ดังนั้นจึงอยากแนะนำาวิธีคลายร้อนที่เราสามารถทำาได้ง่ายๆ 
หลายวิธี เช่น อาบนำา้อุณหภูมิปกติ ประพรมด้วยนำา้อบนำา้หอม เครื่อง
หอมไทย เพราะกลิ่นหอมของสมุนไพรไทย มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบ
ประสาท เมื่อได้กลิ่นจะทำาให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี สดชื่น 
จากนั้นใส่เสื้อผ้าที่ทำาจากใยธรรมชาติ งดผ้าที่ทำาจากใยสังเคราะห์ เปิด
หน้าต่างให้โล่งแล้วเปิดพัดลมให้กระจายลมไปทั่วห้อง...ดื่มนำา้เย็นใส
สะอาด ใส่นำา้แข็งสักก้อน...หรือจะเดินชมต้นไม้ ดอกไม้ เพราะออกซิเจน
จากต้นไม้จะช่วยให้สดชื่นดีกว่าแอร์ตั้งเยอะ... เห็นมั้ยค่ะว่าเป็นวิธีคลาย
ร้อนง่ายๆ แถมประหยัดอีกต่างหาก แต่อย่าลืมรับประทานอาหารที่ปรุง
สุกใหม่ๆ และถูกสุขลักษณะเท่านั้น เพราะต้องคำานึงถึงภัยของสุขภาพ
ที่มาคู่กับหน้าร้อนด้วย
 ส่วนการปิดเทอมภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย น้องๆ 
นักศึกษาภาคปกติ ตลอดจนคณะ สำานัก สถาบัน สาขาวิชา ชมรม
ต่างๆ  ได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ การ
ศึกษาดูงานเพิ่มพูนวิสัยทัศน์์ และกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมอย่างค่ายอาสาพัฒนา   ซึ่งกิจกรรมอันหลากหลายเหล่านี้ 
นับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน จึงนับเป็นช่วง
เวลาการเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมได้อย่างดีทีเดียว

 - ชมรมหอพักใน จัดค่ายทอดสื่อฯ
 - มรสน. ร่วมพิธีถวายพานดอกไม้สดเนื่องใน
   งานยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน๔
- ห ม า ย ก ำ า ห น ด ก า ร
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- “โรงเรียนวิถีธรรม” เปิดรับสมัคร 
  นักเรียนอนุบาล ๑
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  มรสน. พร้อม ให้บริการ



 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล ๑
          ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๓
         ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
                    ในวันและเวลาราชการ
          ณ ห้องประชุมทิพเกสร อาคาร ๑๐  ชั้น ๒
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐ ๔๒๙๗ ๐๐๒๔
  **รับเด็กอายุ ๓ ปี 
  (นับอายุตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๔๙ - ๓๑ พ.ค. ๕๐)
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H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน

	 ด้ วยสำ านั ก ราช เลขาธิ การ
แจ้งว่า	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยาม
มกุฎราชกุมาร	 	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค	
ประจำาปกีารศกึษา	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒	โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ขอใหน้ำาความกราบบงัคมทลูพระกรณุา
ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ	ซ่ึงทรงกำาหนด
เสด็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ 

 สภาคณาจารย์ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้ังอยู่ ณ อาคารข้างสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ปัจจุบันมีการปรับปรุงเพื่ออำานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ ข้าราชการ โดยมี ผศ.ไชยา ภาวะบุตร ประธานสภาคณาจารย์              
ข้าราชการฯ และคณะกรรมการ ดูแลบริหารจัดการด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและการบริการที่หลากหลายได้มาตรฐานเพื่อรองรับความ
ต้องการของสมาชิก ดังนี้

 สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ขอเชิญคณาจารย์ข้าราชการทุกท่าน มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งด้านวิชาการและ
สันทนาการ ตลอดจนมาใช้บริการต่างๆ ได้ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

๑ ห้องสำ�นักง�นสภ�คณ�จ�รย์
และข้�ร�ชก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สกลนคร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๙๗ ๐๒๙๔ 
(โทร. ภายใน) ๖๐๓

๒  ห้องสันทน�ก�รและค�ร�โอเกะ

๓  ร้�นเสริมสวย

๔  ร้�นนวดแผนไทย

๕  ร้�นอ�ห�รต�มสั่ง

๔  ชมรมเพชรร�ชภัฏ

หมายกำาหนดการพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวม ๖ วัน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งอย่างหาที่สุดมิได้

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มรสน.
พร้อมให้บริการครบวงจร
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มรสน. สนับสนุนการจัดค่ายบูรณาการ TEMS
ให้นักเรียน ป.๔ และ ป.๕  ร.ร.อนุบาลสกลนคร

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน	 จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓	 	 เม่ือวันท่ี	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมสร้อย													
สุวรรณา	อาคาร	๑๐	ช้ัน	๓	โดยนายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี
เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมช้ีแจงนโยบายการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จากน้ัน	 ผศ.ดร.พนมพร				
จินดาสมุทร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รศ.ดร.หาญชัย	อัมภาผล											
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เข้าช้ีแจง
รายละเอียดของการรับนักศึกษานอกจากน้ีคณบดีพร้อมทีมงาน
ท้ัง	๖	คณะ	ได้แนะนำาหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา	๒๕๕๓	
แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำานวนกว่า	๑๕๐	คน	จาก
จังหวัดสกลนคร	นครพนม	และมุกดาหาร	ท่ีเข้าร่วมประชุมคร้ังน้ี

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 สนับสนุนการจัดค่ายบูรณาการ	 TEMS	
ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๔	 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๕	 จำานวน	 ๑๕๐	
คน	 ของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร	 ระหว่างวันท่ี	 	 ๔	 -	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 ณ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยนายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	เป็นประธานใน
พิธีเปิดค่ายพร้อมให้โอวาท
	 ค่ายบูรณาการ	 TEMS	 เป็นการจัดประสบการณ์ประสบการณ์การเรียน

รู้ให้แก่นักเรียนใน	 ๔	 กลุ่มสาระ	 ได้แก่	 ภาษาไทย	
ภาษาอังกฤษ	 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 	 เพ่ือ
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง	 เกิดการเรียน
รู้	 มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	
กระบวนการคิดวิเคราะห์	 วิจารณ์	 ทักษะการส่ือสาร	
รวมถึงทักษะทางสังคม	 ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 ศรัทธาใน
องค์กรแห่งความรู้	 มีความสามัคคีในหมู่คณะ	 เสีย
สละ	 และนำาส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 ซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 อาทิ	
ทัศนาภาษาไทย	 การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์	
กิจกรรมอิงลิชเดล่ี	 	 โจทย์ปัญหาคณิตท่ีคิดด้วย
แผนภูมิ	เป็นต้น	โดยมีคณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และพ่ีๆ	
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็นผู้
ให้ความรู้และพ่ีเล้ียงให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติการ	
และร่วมกิจกรรมต่างๆ	อย่างสนุกสนาน



สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม 
“สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”แก่บุคลากร

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้จัดอบรม
เรื่อง	 “สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา”	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	
ณ	 ห้องสร้อยสุวรรณา	 อาคาร	 ๑๐	 ชั้น	 ๓	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความรู้	 ความเข้าใจและสามารถดำาเนินการเกี่ยว
กับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้	 ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก	 นายชยธวัช อติแพทย์ นายก
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย	
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม	 ซึ่งมีจำานวน
ทั้งสิ้น	 ๗๘	 คน	 ประกอบด้วยบุคลากรสายผู้สอน
และสายสนับสนุน	 ๖๗	 คน	 และนักศึกษาที่สนใจ
อีกจำานวน	๑๑	คน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย
กองนโยบายและแผน	 สำานักงานอธิการบดี	
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื ่อง	การวิเคราะห์
ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ	(Performance	Assessment	
Rating	Tool	 :	PART)	ในวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	
๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุมดุสิตา	อาคารอเนกประสงค์
ภูพานเพลซ	โดย	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	
เป็นประธานเปิดการประชุม
	 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัด
ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการวิเคราะห์ระดับความ
สำาเร็จของการดำาเนินงานจากการใช้จ่ายงบ
ประมาณ	 (PART)	 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	
คณะ	 สำานัก	 สถาบัน	 และกอง	 ได้รับความรู้	
ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดพื้นฐานวิธี
การทำางานของเครื่องมือ	PART	พร้อมทั้งเข้าใจ
ขั้นตอนการวิเคราะห์	 ประเมินความสำาเร็จใน
การใช้จ่ายงบประมาณ	 โดยเครื่องมือ	 PART	
และสามารถนำาเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับ
ความสำาเร็จของการดำาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ	 (PART)	 ไปใช้ในการประเมิน
ผลตนเองในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓		 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่				
สำานักงบประมาณกำาหนด	โดยได้รับเกียรติจาก	
นายสังวรณ์	 	 ศรีเกษ	 และ	 นายกฤตยา	 ศรีสุข	
จากสำานักงบประมาณ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในครั้งนี้

กองนโยบายและแผน เชิญผู้เชี่ยวช�ญ
ให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ เรื่อง PART 
แก่ผู้บริห�รและผู้เก่ียวข้องของหน่วยง�น 
ภ�ยในมห�วิทย�ลัย
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ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา มรสน. คึกคัก !! 
มี นศ.ป.โท และ ป.เอก เข้าร่วม ๓๐๐ คน

	 นายปัญญา		มหาชัย	อธิการบดี	 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“วิสัยทัศน์
บัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”	 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	
ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 โดยโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน	คณาจารย์ผู้สอน	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ	ข้อควร
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ณ	หอประชุมมหา
วชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยศูนย์เวียดนามศึกษา	ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษเวียดนาม	ณ	บริเวณ
ฝั่งตรงข้ามร้านเครือวัลย์	เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง	งานวันเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน	์ระหว่างวันที่	
๑๔	-	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ซึ่งภายในงานประกอบด้วย	ถนนอาหารวัฒนธรรมไทย	จีน	เวียดนาม	มีแบ๋งจึงยักษ์			ผัดหมี่กระทะ
ยักษ์ของชาวจีน	 (ผัดรวมกับหมูยอยักษ์ของชาวเวียดนาม)	 	 และข้าวจี่ยักษ์	 	 แจกให้คนในงานได้ชิม	 ร้านจำาหน่ายสินค้า	 OTOP	
การแสดงบนเวทีของคนจีนและคนเวียดนาม	การประกวดการแสดงของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	การมอบของที่ระลึกให้คู่จดทะเบียน
สมรสที่ร่วมงาน	จำานวน	๑๐๐	คู่	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	และนายกเทศมนตร
เมืองสกลนคร	ได้ร่วมกันตีกลองเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	พร้อมชมขบวนแห่วัฒนธรรม	๓	เชื้อ
ชาติของไทสกล	จีน	เวียดนาม	ในการนี้	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว	พร้อมรับมอบโล่ที่ระลึก
ขอบคุณผู้มีส่วนในการจัดงานดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	

มรสน.ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล
“ตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ปี 2010”

									ในการนี้	ผศ.ดร.วัฒนา	สุวรรณ
ไตรย์	 รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิต
ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	 ได้กล่าว
ต้อนรับพร้อมให้ข้อคิดในการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา	 จากนั้น	 ผศ.ดร.
ประยูร	 บุญใช้	 ผู้อำานวยการโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 และ	 ผศ.ดร.
ภูมิพงศ์	จอมหงษ์พิพัฒน์	ได้เข้าชี้แจง
แนวปฏิบัติ	 การบริการและสวัสดิการ
ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	 ส่วน
ภาคบ่ายเป็นการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการบริหารหลักสูตรของ
แต่ละสาขา	 ซึ่งปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	
นี้	 มีจำานวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท	 ๒๘๔	 คน	 และปริญญา
เอก	๕๔	คน	รวมทั้งสิ้น				๓๓๘	คน



 

กองนโยบายและแผน  จดัฝกึอบรม “การใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพ มรสน.” (FIS) 

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

	 โครงการจดัตัง้บณัฑติวทิยาลยั	
จั ดปฐมนิ เ ทศนั กศึ กษาหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขาวิชาชีพ
ครู	 	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 ซึ่ง
จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนและ
การบริการจากสำานักงาน	 โครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 ตลอดจนให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการครูสหกิจ	 และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 เมื่อ
วันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	ณ	 หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โดยมี	 นายปัญญา	มหาชัย	 อธิการบดี	
เป็นประธาน	 พร้อมด้วยคณบดีคณะ
ครศุาสตรแ์ละ									ผูอ้ำานวยการโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเข้าชี้แจงในเรื่อง
ดังกล่าว				ตลอดจนคณาจารย์และเจ้า
หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั	ซึง่ในปกีารศกึษานี้	
มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น	๗๘๙	คน

	 กองนโยบายและแผน	รว่มกบั	สำานกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ
งานประกันคุณภาพการศึกษา	 	 สำานักงาน
อธิการบดี	จัดฝึกอบรม	เรื่องการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร	 การประเมินผล
การปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 (Faculty									
Information	 System	 :	 FIS)	 ระหว่างวันที่											
๒๒	-๒๓	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๓	ณ	หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพิวเตอร์	 ๑๑๑๓	อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
โดย	ผศ.ดร.ชนินทร์	 วะสีนนท์	 รองอธิการบดี
ฝา่ยวางแผนและพฒันา	เปน็ประธานเปดิการ
ฝึกอบรม	
	 วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมครั้งนี้	
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร	เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูในระดบั
คณะและกลุ่มงาน	และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศคณะฯ	 ได้
อยา่งถกูตอ้งเพือ่รองรบัการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก	
และสนับสนุนการทำางานของบุคลากรด้าน

การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล	 เพื่อเอื้อต่อระบบประกันคุณภาพและเป็นส่วน
หนึง่ตอ่ระบบประกนัคณุภาพและงานประจำา	และการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูตา่งๆ	
ให้มีความเชื่อมโยงและมีความเป็นปัจจุบันแบบ	Real	 Time	ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก	นายไพศาล	กาญจนวงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และคณะ	จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
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จากสภา

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 ครั้งที่	 	 ๑/๒๕๕๓	 	 เมื่อวันที่	 	 ๒๙	 	 มกราคม	 	 ๒๕๕๒	 	 ที่ผ่านมา	 	 นายนิกร		
สุขปรุง	 	 	 ที่ปรึกษาอธิการบดี	 	พร้อม	นพ.สมบูรณ์	 	 จิระวัฒนาสมกุล	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นกรรมการคณะทำางาน
โครงการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	 เรื่อง	 การดำาเนินการจัดตั้งสถานบริบาลเด็ก
เล็กโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และรายงานสรุปการดำาเนินงาน	 	 โดยการดำาเนินการเริ่มแรกจะจัดตั้งเป็นส่วนราชการ
เทียบเท่างาน		ซึ่งเป็นสถานบริบาลเด็กเล็ก		โดยกระบวนการดำาเนินการ		อาศัยผู้ปกครอง		โรงเรียน		และครูร่วมกัน		ขณะนี้อยู่ระหว่างการ	
ร่าง	หลักสูตร		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ		จึงมีการจำากัดจำานวนห้องเรียน		และจำานวนนักเรียน	โดยรับเพียง	๑	ชั้นเรียนต่อปี		
ชั้นเรียนละประมาณ	๒๐	คน		โดยให้สิทธิบุตรหลานบุคลากรของมหาวิทยาลัย		จำานวน		๑๐		คน		และบุคคลภายนอก		จำานวน		๑๐		คน		การ
คัดเลือกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์		(จะไม่ใช้วิธีการจับสลาก)			
	 โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		ได้เห็นชอบตามเสนอ		และในเบื้องต้นควรจัดตั้งเป็นส่วนราชการภายในระดับงาน		
ภายใต้สำานักงานอธิการบดี		เมื่อมีความพร้อมด้านบุคลากร	โครงสร้าง	จำานวนนักเรียน		และความเหมาะสมจึงจัดตั้งเป็นส่วนงานภายในเทียบ
เท่าคณะ		ซึ่งอาจต้องดำาเนินการไปก่อนระยะหนึ่ง		พร้อมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ		ดังนี้
	 	 ๑)	 	 ในเบื้องต้นให้ใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนซึ่งปรับจากอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษาเดิมไปก่อนระยะหนึ่ง	 	 ถ้าหากใน
อนาคตมีการย้ายสถานที่ตั้งให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
	 	 ๒)	 ในระยะเริ่มต้นให้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนวิถีธรรม	 และ
กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนให้ชัดเจนตาม	(ร่าง)		โครงการจัดตั้งส่วนงานภายในโรงเรียนวิถีธรรมฯ	
	 	 ๓)		ให้ดูแลและปลูกฝังเรื่องวินัย		และความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน
	 ในการนี้อธิการบดีได้นำาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการแต่งตั้ง		อาจารย์สรินดา		พงษ์คุลีการ		เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นเบื้องต้นไปก่อน	ส่วนคณะกรรมการโรงเรียน	จำานวน		๙	คน	(ตาม	(ร่าง)	โครงการจัดตั้งส่วนงานภายใน
โรงเรียนวิถีธรรมฯ		หน้า	๓	ข้อ	๖)	นั้น	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้		นพ.สมบูรณ์		จิระวัฒนาสมกุล		เป็นประธานกรรมการ		รศ.(พิเศษ)	ทพ.ดร.
สุขสมัย		สมพงษ์		และ	ดร.ธีระวุฒิ		เจริญราษฎร์		เป็นกรรมการผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย		ส่วนผู้แทนครูของโรงเรียน		จำานวน	๒	คน	และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก		จำานวน	๒	คน		มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา		และอาจจะปรับโครงสร้างคณะกรรมการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
เติมมากกว่า	๒	คน	ก็ได้

สภาฯ เห็นชอบ โรงเรียนวิถีธรรม 
โรงเรียนต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการสำารวจความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการบริหารงาน
ของอธิการบด ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่	
๑/๒๕๕๓	เมื่อวันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๕๒	รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย	สม
พงษ์	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 และเป็นประธานคณะ
กรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 	 	 รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๒	 (ตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	
๒๕๕๑	–	๓๐		กันยายน	๒๕๕๒)	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	ได้แก่	ผู้บริหาร		บุคลากรสายวิชาการ		บุคลากรสายสนับสนุน	
และนักศึกษา		ผลการสำารวจสรุปได้ว่าความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของอธิการบดี	โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมี	๓	กลุ่ม	 ได้แก่	 	บุคลากรสายบริหาร	 	สายวิชาการ	และสาย
สนับสนุน		ส่วนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

	 สภามหาวิทยาลัยฯ	 ได้กล่าวชื่นชม	 นายปัญญา	 	 มหาชัย		
อธิการบดี	 	 ที่มีผลการประเมินด้านภาวะผู้นำาจากบุคลากรทุกสายรวม
ทั้งนักศึกษาค่อนข้างสูง	 	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำาของอธิการบดี		
พร้อมให้ข้อเสนอแนะและตั้งข้อสังเกต	ดังนี้
	 ๑)	 หากประเด็นใดมีความเห็นให้ปรับปรุง/	 พัฒนา	 ตรงกัน			
๓	–	๔	ฝ่าย		มหาวิทยาลัยควรรับไปพิจารณาปรับปรุง		เช่น		ด้านการ
จัดการอาคาร	/	สถานที่และภูมิทัศน์		ที่ผลการประเมินจากทุกฝ่ายมี
คะแนนเฉลี่ยไม่สูงนัก	 	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็น/	 ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมในรายงานผลการสำารวจฯ
	 ๒)			ควรมีการประเมินผลงานและติดตามภาวะผู้นำาในระดับ
คณะ	สำานัก	และสถาบัน	รวมถึงระดับรองอธิการบดี
	 โดยคณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จะพิจารณาวางแผนและดำาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป	
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นานาสาระ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 จังหวัดราชบุรี	 นำาโดย	 ผศ.ดร.ชาญชัย	 ยมดิษฐ์	 อธิการบดี	 และคณะ	 ได้ให้เกียรติ
เข้าเยี่ยมชมและศึึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่	การรักษาความปลอดภัย	งานยานพาหนะ	และหอประชุม
มหาวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ในการนี้นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	พร้อม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 รองผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 ผู้อำานวยการกองกลางและ
หัวหน้างานในสำานักงานอธิการบดี	 ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	 และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ	ระหว่างกันอย่างเป็นกันเอง	

	 หากคุณคือคนหนึ่ งที่ต้องเผชิญภาวะเครียดจาก
ความเร่งรีบในการทำางาน	จนทำาให้บางครั้งต้องเผชิญภาวะเครียด
จนขาดสติไปชั่วขณะ	 ทั้งๆ	 ที่งานของคุณต้องการสมาธิเป็นสำาคัญ	
เรามี	๕	เคล็ดลับดีๆ	สำาหรับสร้างสมาธิในการทำางานมาฝากค่ะ
	 ๑.	 หายใจลึกๆ	 เวลาที่คุณมีอารมณ์โกรธ	 เกลียด	
กลัว	หรือเครียด	ขอให้ตั้งสติ	โดยหัดหายใจเข้าลึกๆ	เข้าไว้	นับ	๑	
ถึง	๓	แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ	นับ	๑	ถึง	๓	สัก	๒-๓	นาที	จะ
ช่วยปรับอารมณ์ขุ่นมัวมาเป็นปกติ	และทำาให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอ
	 ๒.	มองโลกในแง่ด	ี หลายคนที่เหน็ดเหนื่อยกับการ
ทำางาน	คิดว่าทำาไมจึงต้องเครียด	ไม่สนุก	ไม่สบาย	ลองหันมาคิด
ว่า	ถ้าขณะทำางานมีความสุข	รู้สึกเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลา	โดย
ไม่นึกถึงสิ่งตอบแทน	 แต่ทำาเพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิด
ชอบ	การทำางานนั้นก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว

	 ๓.	 พักผ่อนจิต	 โดยการหันมาชื่นชมธรรมชาติรอบ
ตัว	 เช่น	 หยุดพักด้วยการทอดสายตาไปที่สวนหย่อมสีเขียวข้าง
ตึกก่อนหันกลับไปทำางานต่อ	 ทำาให้สดชื่นและช่วยเพิ่มสมาธิในการ
ทำางานได้อีก
	 ๔.	 ขยับกายคลายเมื่อย	 การนั่งทำางานนานๆ	
นอกจากจะเครียดแล้วยังทำาให้กล้ามเนื้อเกร็งโดยไม่รู้ตัว	 ดังนั้น
หากนั่งทำางานไปได้พักใหญ่	ลองยืดเส้นยืดสายด้วยการก้มๆ	เงยๆ	
หรือเดินไปดื่มนำา้บ้าง	 ช่วยขจัดความเมื่อยล้าและเรียกสมาธิกลับ
คืนมาได้
	 ๕.	จัดโต๊ะทำางานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ	เพราะ
โต๊ะสกปรกมีผลต่อสุขภาพฉะนั้นการจัดโต๊ะทำางานให้โล่งและ
สะอาดปราศจากสิ่งรกรุงรัง	 จะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความเรียบง่าย
และเกิดสมาธิในการทำางานได้
	 ด้วยวิธีง่ายๆ	 นอกจากจะได้สมาธิในการทำางาน	 ทำาให้
งานสำาเร็จแล้วยังทำาให้ความเครียดไม่กล้าย่างกรายเข้ามาหาคุณ
อีกด้วยนะคะ	

ที่ม� :   นิตยส�รร�ยปักษ์ ชีวจิต
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๕๕, ๑๖ มีน�คม ๒๕๔๘, หน้� ๑๔

๕ เคล็ดลับ
      สร้�งสม�ธิในก�รทำ�ง�น

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏสกลนคร



	 มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสกลนคร	โดย	สถาบันภาษา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้จัดชุดการแสดง	 “ไทญ้อสดุดี”	 ร่วม
บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการพิเศษ	 “รวมนำา้ใจอุปถัมภ์บำารุง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”	เพื่อจัดหารายได้
จากผู้บริจาคสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	 เมื่อ
วันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ณ	สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 (สวนลูก)	 โดยออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	๕	ในวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	
๒๕๕๓	เวลา	๒๒.๒๕	-	๒๔.๑๕	น.
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มรสน. นำา “ไทญ้อสดุดี” ร่วมบันทึกเทปการกุศล

การปฐมนิเทศ นศ. ฝึกงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
เมื่อวันที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	ณ	 ห้องสร้อยสุวรรณา	 อาคาร	
๑๐	 ชั้น	 ๓	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้	 ความเข้าใจในการเตรียมตัวและปฏิบัติตนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ต่างๆ		โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่	๓	(วท.บ.)	ทุกสาขาวิชาที่จะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ	จำานวน	๒๘๗	คน	เข้าร่วมปฐมนิเทศ	และได้
รับเกียรติจากคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ความ
รู้และความเข้าใจในครั้งนี้
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ตลาดนัดธุรกิจชุมชน (Business Matching)

	 ผศ.ดร.พนมพร	 จินดาสมุทร์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
เป็นประธานเปิดตลาดนัดธุรกิจชุมชน	 (Business	 Matching)	 ภายใต้
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลาง	 และขนาดย่อม	
(SMEs	University)	โดยคณะวิทยาการจัดการจัดขึ้นระหว่างวันที่	
๑๓	-	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ณ	ลานจอดรถหน้า	อาคาร	กาญจนา
ภิเษก	(อาคาร	๘)	เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย	กระจายสินค้า
แก่ผู้ประกอบการ	อาชีพท่ัวไป	 โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปเข้า
ร่วมจำาหน่ายสินค้า	 อาทิ	 ดอกกุหลาบ	 ช็อคโกแลต	 สินค้าพ้ืนเมือง	

	 ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ	โดย	ผศ.ม่ิงสกุล	โฮมวงศ์	
อ.ศักดาเดช	 กุลากุล	 และเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ	 จัด
โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี	 (เพ่ือส่งเสริมการอ่าน)	 เม่ือวันท่ี	 ๒๔	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ณ	โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารและโรงเรียน
แก้งคำาประชาสามัคคี	จังหวัดสกลนคร	เพ่ือให้เยาวชนมีนิสัยรักการ
อ่าน	กล้าคิดกล้าแสดงออก	ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์	และเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักเรียนท่ีด้อยโอกาส	 ขาดแคลนทางด้านส่ืออุปกรณ์
การเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชนท้องถ่ินทุรกันดาร	 ซ่ึงเป็น	
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการ
จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน

ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน

อาหาร	 เคร่ืองด่ืม	 ฯลฯ	 รวม	
๑๒๐	ร้าน	พร้อมจัดรถรางชม
ภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย	ซ่ึง
มีผู้เข้าชมและเลือกซ้ือสินค้า
อย่างคึกคัก
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การอบรม “พูดดีเสริมบุคลิก พูดคลิ๊กได้ใจคน”
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 เมื่อวันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมส่ง
เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีหลกัสตูร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	สาขาการปกครองท้องถิ่น	 ได้ดำาเนิน
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่	 ๓	 (เพิ่มเติม)	ณ	ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ชั้น	๓	โดยจัดรายงานตัวบุคคลที่ผ่าน
การคดัเลอืกเขา้เปน็นกัศกึษาในวนัที่	๑๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๓	และ
มพีธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาในวนัที	่๑๓	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๓	ณ	อาคาร	
กาญจนาภิเษก	(อาคาร	๘)

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน	 จัดรับรายงานตัวบุคคลท่ีผ่านการคัดเลือกเข้า
เป็นนักศึกษาภาคปกติ	 ประเภทคัดเลือก	 (คนดี	 เรียนดี	 กีฬาดี	
และกิจกรรมดี)	 และประเภทรับตรงจากคณะ	 ประจำาปีการศึกษา	
๒๕๕๓	ในวันท่ี	๒๙	มกราคม	๒๕๕๓	ณ	หอประชุม	มหาวิทยาลัย

การสอบสัมภาษณ์ สาขาปกครองท้องถิ่น นศ. รุ่น ๓ นศ.ภาคปกติประเภทรับตรง รอบที่ ๑ รายงานตัว

	 คณะวิทยาการจัดการ	
จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการพูดในที่ชุมชน

ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จขององค์กร

	 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม	 เรื่อง	 ทฤษฎีเกมกับ
กลยุทธ์สู่ความสำาเร็จขององค์กร	ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	๔			สาขา
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 การบัญชี	
และเลขานุการ	 	 จำานวน	 ๒๒๕	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ฝึกการพัฒนาระบบคิด	 	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 และ	
๒๕	มกราคม	๒๕๕๓		ณ		ห้องสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ชั้น	๓		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมีอาจารย์ดวงฤดี	 	 อิ่มบุญสุ	
เป็นวิทยากรอบรม

ราชภัฏสกลนคร	 โดยมีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้ารายงานเป็น
นั ก ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี ป ร ะ ม าณ	
๑,๔๐๐	คน

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	 สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย์	 และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 จำานวน	 ๒๐๐	 คน
ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน	 เพื่อ
เพิ่มทักษะความสามารถในด้านการพูดในที่สาธารณะแบบมือ
อาชีพ	 โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญาภัค	 บัวระภา	 จากองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	๑๐๗	สกลนคร	เป็นวิทยากรการ
อบรมในหัวข้อ	 “พูดดีเสริมบุคลิก พูดคลิ๊กได้ใจคน” เมื่อวัน
ที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	
อาคาร	๑๐	ชั้น	๓
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	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ	
จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	 เรื่อง	 “ทิศทางของ
นักรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต”	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	
๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	 อาคาร	 ๑๐	 ชั้น	 ๓	 เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ	 ให้มีความ
เข้าใจในเรื่อง	 ทิศทางของนักรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต	 และ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับวิทยากรที่ร่วมเสวนา	 ได้แก่	 นายเสน่ห์	 พรหม
โคตร	พัฒนาการจังหวัดสกลนคร	นายธวัชชัย	ว่องพรรณงาม	รอง
อัยการจังหวัดสกลนคร	 (สคช.)	 นายศักดา	 เหลาแตว	 เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน	 ๕	 และนายพิทักษ์	 จันทรศรี	 นักการ
เมือง	

	 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยฯ	 	 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	 จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
นอกสถานที่	 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	 ๓	 และชั้นปีที่	 ๔	 (ภาค
ปกติและ	 กศ.ป.)	 ระหว่างวันที่	 ๔	 -	 ๘	 	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 ณ	
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา	 เหมืองแม่เมาะ	 อ.แม่เมาะ	
จ.ลำาปาง	 	 โดยมีวิทยากรประจำาพิพิธภัณฑ์ฯ	 แนะนำาเก่ียวกับประวัติ	
กระบวนการขุดทำาเหมืองถ่านหินลิกไนต์	 ตลอดจนขั้นตอนใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์	 ทำาให้นักศึกษาได้รับ			
ความรู้	ความเข้าใจ	และมีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ที่ได้จากการศึกษาดูงาน

สมัมนาทศิทางของนกัรฐัประศาสนศาสตรใ์นอนาคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำานักศึกษาศึกษาดูงาน

i n  S N R U

	 ชุมนุมคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	จัดโครงการ	 	 “ทอดสื่อการเรียนการสอน”	 	 เมื่อวันที่	 	๒๐	 	กุมภาพันธ์	 	๒๕๕๓		
ณ	 	 โรงเรียนนาเพียง	 	 (สาขาศรีคงคำา)	 	 บ้านนาเพียง	 	 ตำาบลนาเพียง	 	 อำาเภอกุสุมาลย์		
จังหวัดสกลนคร	 	 เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม	 	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับชุมชน	 	 สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการปลูกจิต
สำานึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม	 	 โดยให้ความรู้แก่นักเรียน	 	 เรื่อง		
“คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”	มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน	สื่อการเรียนการสอน	อุปกรณ์กีฬา	
ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน	 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าเรียนน่าอยู่โดยการทาสีอาคาร
เรียน	ปูเสื่อนำา้มันในห้องเรียน		เขียนป้ายโรงเรียน		และปลูกต้นไม้	ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมแรง
ร่วมใจและทำากิจกรรมอย่างเต็มที่	เป็นที่ประทับใจของโรงเรียนและชุมชนอย่างยิ่ง

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ  “ทอดสื่อการเรียนการสอน”



U LIFE ZONE 

 ชมรมหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งสมาชิก
มาจากนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพักชายเอราวัณ 
หอพักหญิงพุดตาน หอพักหญิงเฟื่องฟ้า และหอพักหญิงปาริชาต 
รวมทั้งนักศึกษาจากหอพักนอกที่สมัครเข้าร่วมชมรมรวม ๓๗๘ คน 
จัด โครงการออกค่ายทอดสื่อ อาสาพัฒนาชุมชน ขึ้น ระหว่าง
วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือ
จากชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะทำาให้สมาชิกได้เรียนรู้การทำา
กิจกรรมร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีแล้ว ยังทำาให้รู้จักการเสีย
สละเพื่อส่วนรวมอีกด้วย

U ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์ ผู้อำานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา มอบสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาเสียชีวิตเนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุรถชน  จำานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ปกครอง
ของ นางสาวสาวิตรี สนมศรี นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ กองพัฒนา 
บักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม 
๒๕๕๓ กองพัฒนานักศึกษา นำา
โดย นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ รอง
อธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา 

U

ชมรมหอพักใน มรสน. 
จัด “ค่ายทอดสื่อ อาสาพัฒนาชุมชน”
U

ผศ.จรูญ ขาวสีจาน รองปธิการบดีฝ่ายบริหาร นายพรเทพ 
สเถียรนพเก้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา ผศ.ภาวิณี      
แสนชนม์ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้นำานักศึกษา
หอพักใน,สภานักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพานดอกไม้สดเนื่องใน
วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานรวมนำา้ใจไทสกล 
ประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

À πÕßÀ“√À≈«ß    ๑๔



“กีฬาประเพณีไตรมิตร” กีฬามิตรภาพ
ของ ๓ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด 
การแข่งขันกีฬาประเพณีไตรมิตร ครั้งที่ ๑๐ “หนองหญ้าไซเกมส์” 
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยรองอธิการบดี 
ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์ พนักงาน นักการเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมเป็น
เกียรติและร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
 กีฬาประเพณีไตรมิตร เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์
อันดีและเป็นโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร อันนำาไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป 

 การแข่งขันคร้ังน้ีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยนายประสิทธ์ิ คะเลรัมย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำาทีมคณาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก ซ่ึงไม่เสีย
ศักด์ิศรีการเป็นเจ้าภาพสามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวมทุกชนิดกีฬามาครองอย่างภาคภูมิใจ และภาค
คำา่เป็นงานสังสรรค์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ ด้วยความช่ืนม่ืน โดยมีพิธีมอบธงเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีไตรมิตร คร้ังท่ี ๑๑ แด่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 แล้วปีหน้ากลับมาพบกันใหม่ใน “ไตรมิตรเกมส์” 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร

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

 นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา นายพรเทพ สเถียรนพเก้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนากีฬาผศ.ภาวิณี แสนชนม์ ผู้อำานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา นำาทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ 
“แม่โดมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๓ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต   แม้ผลการ
แข่งขันจะไม่ได้รับเหรียญใดๆ แต่ก็ทำาให้นักกีฬาทุกคนได้มี
โอกาสฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีเพื่อนำามาพัฒนา
ทักษะการแข่งขันให้ดีขึ้นต่อไป หนองหารหลวงก็ขอเป็นกำาลัง
ใจให้กับนักกีฬาทุกคน

ทัพนักกีฬา มรสน. ร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๓๗ “แม่โดมเกมส์”




