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เรื่องจากปก

	 ทีมโครงสร้างสะพานเหล็ก	SNRU	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับท่ี	 ๑	 ด้านความสวยงาม	 ใน
การแข่งขันประกอบโครงสร้างสะพานเหล็กแห่งเอเชีย	 (The	
Asian	Bridge	Competition	:	BRICOM	ASIA	2010)	ณ	คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	ระหว่างวันท่ี	๑๘	-	๒๐	
มีนาคม	๒๕๕๓	 ท่ีผ่านมา	 ด้วยคะแนนสูงสุด	๖๐	คะแนน	 โดยมี
ทีมโครงสร้างสะพานเหล็กจากมหาวิทยาลัยช้ันนำาของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียร่วมการแข่งขันประลองฝีมือถึง	 ๑๐	 ทีม	 อาทิ	 ทีม	
Tokyo	Institute	of	Technology,	TAIWAN		National	Central	
University,	 Yokohama	 National	 University,	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ฯลฯ

ทีม SNRU นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรสน. 
คว้าแชมป์ ด้านความสวยงาม ในการแข่งขัน
ประกอบโครงสร้างสะพานเหล็กแห่งเอเชีย  
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นายศราวุธ  ปะสุตัง อาจารย์สมภาร ดอนจันดา

	 ทีมโครงสร้างสะพานเหล็ก	 SNRU	 แชมป์การ
แข่งขันประกอบโครงสร้างสะพานเหล็กแห่งเอเชีย	 ด้านความ
สวยงาม	 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรมและ
นักศึกษาสาขาวิชาการผลิต	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประกอบด้วย	 นางสาว         

รายงาน : ลฎาภา ศรีพสุดา นักประชาสัมพันธ์  

พัชรินทร์ คำาศรีพล,  นายศราวุธ ปะสุตัง, นายอรรถสิทธ์ิ  ลีพรม, 
นายทินวัฒน์  ชาประดิษฐ์, นายชวน รัตนะ, นายพลวัตร์ 
เชื้อวังคำา, นายวีระศักด์ิ  ปัททุม  และนายคำาพล  ศรีจันทร์ 	โดยมี	
อาจารย์สมภาร		ดอนจันดา,		อาจารย์ไวรุจน์		อ่ิมโพ,		อาจารย์วุฒินันต์		
ประทุม		และอาจารย์ภาคิณ		ลอยเจริญ	เป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีม	
นำาทีมโครงสร้างสะพานเหล็ก	SNRU	คว้าแชมป์ในครั้งนี้	 	ทั้งนีม้ีจุด
เด่นที่ความเรียบร้อยของชิ้นส่วนโครงสร้างที่นำามาประกอบ
เป็นตัวสะพานและรูปร่างลักษณะที่เป็นเหมือนแบบจำาลอง
ของโครงสร้างสะพานจริง
 นายศราวุธ  ปะสุตัง	 นักศึกษาชั้นปีที่	 ๓	 สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา	 หัวหน้าทีมโครงสร้างสะพานเหล็ก	 SNRU	 	 กล่าว
ว่า	“เราทำาดีที่สุดแล้วและตั้งใจกันมาก		แม้เวลาที่จำากัด		แต่ผมและ
เพื่อนๆ	ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการแข่งขันครั้งนี้	 	และยังได้รับ
ความสนุกสนาน		ได้พบเพื่อนใหม่ๆ		ต่างสถาบัน	และเชื่อว่าคนอื่นๆ	
ที่จะเข้ามาแข่งขันในปีต่อๆไป	ก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เช่นกัน”
 อาจารย์สมภาร  ดอนจันดา	 หัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา
และควบคุมทีม	 SNRU	 กล่าวว่า	 “เป็นปีแรกที่นำานักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันประกอบโครงสร้างสะพานเหล็กแห่งเอเชีย	 และมีระยะ
เวลาในการเตรียมตัวเพียง	 	 ๒	 สัปดาห์เท่านั้น	 แต่ทีมนักศึกษาก็
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านความสวยงามมาครองได้ในครั้ง
นี้	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักศึกษาร่วมแรงร่วมใจกัน	 	 ทั้งออกแบบ
โครงสร้าง		ผลิตชิ้นส่วน	ฝึกประกอบ	รวมทั้งเตรียมการนำาเสนอด้วย	
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจกับนักศึกษา	 และจะนำาประสบการณ์ในการ
แข่งขันไปเป็นแนวทางพัฒนาทั้งความรู้	 ทักษะ	 และการปฏิบัติแก่
นักศึกษาเพื่อให้ประกอบโครงสร้างสะพานให้ดียิ่งขึ้นและพร้อมเข้า
ร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป”



ลฎาภา ศรีพสุดา
บก.

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

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

        บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรม ร่วมชี้นำาการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม

        เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ    ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม   ๒. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

        ๓. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๔. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้   ๕. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

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

จัดทำ�โดย	 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

	 สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 ๖๘๐	ถนนนิตโย	ตำาบลธาตเชิงชุม	อำาเภอเมือง

	 จังหวัดสกลนคร	๔๗๐๐๐

	 โทร.	๐-๔๒๙๗-๐๐๒๑	ต่อ	๙๓๔,	๐

	 โทรสาร	๐-๔๒๙๗-๐๐๒๒

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

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	 เกรียงสิทธิ์	ไชยเทศ	 พิชญาดา	ธานี
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เรื่องจากปก๒

	 ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์	ปีใหม่ไทย	ด้วยโบนัสวันหยุดยาว
ของคนทำางาน	จึงทำาให้พวกเราชุ่มชำา่ท้ังกายและใจกันอย่างถ้วนหน้า	เพราะ
เป็นโอกาสได้อยู่กับครอบครัว	 ท่องเท่ียว	 และได้พักผ่อนชาร์ตพลังก่อน
เร่ิมต้นการทำางานอีกคร้ัง
	 ช่วงน้ียังนับเป็นช่วงสำาคัญของน้องๆ	 นักศึกษา	 ในการใช้เวลา
ว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์	 บางคนอาจจะทำางานพิเศษ	 บางคน
อาจจะไปอบรมเรียนรู้เพ่ิมเติม	 บางคนก็ช่วยพ่อแม่ทำางาน	 ซ่ึงหลากหลาย
แตกต่างกันไป	 ขณะเดียวกันก็ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มรวมตัวกันเพื่อนำา
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการเรียนในห้องและตำาราก้าวออกไปสู่การร่วม
ประกวดและแข่งขันทางวิชาการ	อย่างเช่น	“ทีม SNRU” คณะเทคโนโลยี
อุสาหกรรม	ท่ีชนะเลิศด้านความสวยงามในการแข่งขันประกอบโครงส้ราง
สะพานเหล็กแห่งเอเชีย	และ	“ทีม Green Day” คณะวิทยาการจัดการ	ท่ี
คว้าแชมป์การประกวดแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย	-	พม่า	ซ่ึงถือได้ว่าท้ัง	๒	รายการ	
เป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติกันเลยทีเดียว	 	 สร้างความภาคภูมิใจให้
กับครอบครัว	 มหาวิทยาลัย	 และท้องถ่ินสกลนครเป็นอย่างย่ิง	 แต่เหนือ
ส่ิงอ่ืนใดย่อมมีผลกับตัวน้องๆ	 เอง	 ท่ีมีโอกาสสร้างความเช่ือม่ัน	 สร้าง
บททดสอบความรู้ความสามารถ	 สร้างวิสัยทัศน์นอกตำาราเรียน	 สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่มและระหว่าง
เพ่ือนสถาบันอ่ืนท่ีร่วมแข่งขัน	 ถึงแม้ว่าการประกวดนั้นจะไม่ได้รับรางวัล
ใดๆ	 ก็ตาม	 สิ่งที่ได้รับนั้นนับเป็นประสบการณ์อันมีคุณค่าย่ิงท่ีจะนำาไปเป็น
ประโยชน์ในอนาคต
	 ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา	นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง	 เมื่อได้
เห็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งบ่มเพาะด้วยความเหมาะสมของดิน	นำา้	ปุ๋ย	อากาศ	และ
ความเอาใจใส่เพื่อให้เมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้าง		
อีกทั้งต่างแหล่งที่มานั้น	ได้เจริญงอกงามเป็นปัญญาชนที่ดีและเติบโต
เป็นกำาลังสำาคัญของชาติต่อไปในอนาคต	

สภาปริทรรศ์  ๘
“ครู”ควรจะมีวิธีการสอนอย่างไร? 

: คุณชาคริต  อริยอาภากมล 

บุคคลวันนี้๑๕
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจำาปี ๒๕๕๒
“ผศ.อนุรัตน์ สายทอง”

ทีม SNRU นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คว้าแชมป์ ด้านความสวยงาม ใน
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N e w s  R e s e a r c h             ข่าวสารงานวิจัย ๗
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำาหรับนักศึกษา มรสน.

S c o o p  SRNU
  สกู๊ปเด่น มรสน.๑๐

นักศึกษา “ทีม Green Day” มรสน.
จากห้องเรียน..สู่..สนามการแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ
ได้แชมป์  ได้ประสบการณ์

 Sc
oop

 SNRU สกู๊ปเดน่ มรสน.
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คณะกรรมการดำาเนินการ 
ร.ร.วิถีธรรม แห่ง มรสน.
คัดเลิือกนักเรียน รุ่นท่ี ๑

 คณะกรรมการดำาเนินงานโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้ทำาการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองท่ีสมัครเข้า
รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับอนุบาล	๑	ในโรงเรียนวิถีธรรม	รุ่นท่ี	๑	รอบท่ี	๑	เม่ือวันท่ี	๒๐	เมษายน	๒๕๕๓	ท่ีผ่านมา	ณ	ห้องพุทธรักษา	
อาคาร	๑๐	ช้ัน	๒	ซ่ึงมีนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกท้ังส้ิน	๑๔	คน	โดยมีท้ังบุตรธิดาของบุคลากรภายในและภายนอก	ในการน้ีสามารถตรวจสอบ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าเรียน	พร้อมนัดหมายการลงทะเบียนและปฐมนิเทศได้ท่ี	www.snru.ac.th	ในวันท่ี	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๓	น้ี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 จัดสัมมนา
ผู้บริหารสัญจร	 เม่ือวันท่ี	 ๒๕	 -	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	
ณ	 ห้องประชุมทรายทอง	 โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 	 โดยได้รับเกียรติจาก	
นายโอภาส เขียววิชัย	 ท่ีปรึกษาด้านระบบบริหาร
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเร่ือง	 “การปรับเปล่ียนโครงสร้างตำาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย”   

มรสน. จัดสัมมนาผู้บริหารสัญจร ณ จังหวัดนครพนม

พร้อมน้ี	 นายปัญญา	 มหาชัย	 ได้บรรยายพิเศษ	 เร่ือง	
“นโยบายและการบริหารอุดมศึกษาในโลกแห่ง
การเปล่ียนแปลง”	 	 และเป็นประธานในการสัมมนา	
เร่ือง	เหลียวหลังแลหน้า : บนเส้นทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ซ่ึงการสัมมนาสัญจร
คร้ังน้ีทำาให้ผู้บริหารได้รับทราบนโยบายการบริหาร	
แลกเปล่ียนประสบการณ์	 และแสดงแนวความคิด
เก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย	 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป
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สำานักงานอธิการบดี จัดศึกษาดูงานและเสวนาสัญจร
เพื่อพัฒนาคุณภาพฟันเฟือง สู่ความเฟื่องของอค์กร
 ผศ.จรูญ	ขาวสีจาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ	ผศ.ธีราธาร	ศรีมหา	
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 นำาทีมหัวหน้างานและบุคลากรงานต่างๆ	 ใน
กองกลาง	สำานักงานอธิการบดี	ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์	และเสวนา	:	คุณภาพ
ฟันเฟือง สู่ความเฟื่องขององค์กร	ณ	จังหวัดจันทบุรี	ระหว่างวันท่ี	๓๑	มีนาคม	
-	๓	เมษายน	๒๕๕๓	ที่ผ่านมา 

	 ผศ.จรูญ	 ขาวสีจาน	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม	 เร่ือง	
“โลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในท้องถ่ิน” ซ่ึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี	 ๒๒	 เมษายน	
๒๕๕๓	ณ	 ห้องดุสิตา	อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ	 เพ่ือบริการวิชาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ	แก่ผู้ประกอบการ	กลุ่ม	OTOP	บุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดสกลนคร		นักศึกษาสาขา
การผลิตและอุตสาหการ	และผู้สนใจทั่วไป	จำานวน	๖๐	คน	ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนว
คิดของโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลัง	 สามารถประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การประกอบการในท้องถ่ิน	ในการน้ีได้รับเกียรติจาก	นายสุพัฒน์	ศรีโล		บริษัท	สยามแม็คโคร	จำากัด	(มหาชน)	สาขาสกลนคร	และคณะ
อาจารย์สาขาการผลิตและอุตสาหการ	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อม
จัด	Mini	Workshop	:	Beer	Game	ในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เบ้ืองต้นแก่ผู้เข้าร่วมอบรม	พร้อมรับมอบวุฒิบัตรจาก	ผศ.ปรีชา
ศาสตร์	มีเกาะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังผ่านการอบรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรม “โลจิสติกส์และการจัดการ

สินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในท้องถิ่น”
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	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้รับเกีรยติเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ	 “รวม
พลังสร้างสุขชุมชน เพื่อคนพังโคนสุขภาพดี”		ระหว่างวันที่	๑	-	๒	เมษายน	
๒๕๕๓	 ณ	 บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำาบลพังโคน	 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาล
พังโคน	 ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลตำาบลพังโคน	
เพื่อบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ	 การ
ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพและการดำารงชีวิตของ
ประชาชน	 และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเพ่ือให้

 คณะครุศาสตร์	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 “การสอนบูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง”	 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกลุ่ม
สนุก	 เพ่ือปฏิิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดกลุ่มสนุกในด้านเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เรียน	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๖	 -	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	

อาคาร	 ๑๐	 ช้ัน	 ๓	 	 โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรง
คุณวุฒิซ่ึงมีความเช่ียวชาญแต่ละหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้	 เทคนิค	พร้อมฝึกทักษะการ
ปฏิบัติ	 และมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการ
อบรมในคร้ังน้ี

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมจัดงานวันอนามัยโลก 

“รวมพลังสร้างสุขชุมชนเพื่อคนพังโคนสุขภาพดี”

ประชาชนและส่ือมวลชน
ได้ รู้ จักอย่างกว้างขวาง	
ซ่ึงทางวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	ได้จัดซุ้มนิทรรศการ
เก่ียวกับการตรวจสุขภาพ
เบ้ืองต้น	 วัดตาบอดสี	 และ
ทดสอบสารเคมีอันตราย
ในเคร่ืองสำาอาง	 ไว้บริการ
แก่ประชาชนท่ีมาร่วมงาน								
ดังกล่าว
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N e w s  R e s e a r c h             ข่าวสารงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย” (Routine to Research : R to R)

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับนักศึกษา มรสน. จากเงินนอกงบประมาณ 
งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓

	 คณะกรรมการพิจารณาการ
ให้ทุนฯ	 ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ที่	๘๗๑	/๒๕๕๒		ลงวันที่	 	๒๕		
ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 ได้พิจารณาการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จากเงิน
นอกงบประมาณ	 	 งบบำารุงการศึกษา	
(บก.ศ.)	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	
๒๕๕๓	 	 ตามเกณฑ์	 	 ในคราวประชุมฯ	
เมื่อวันอังคารที่	 ๑๒	 มกราคม	 	 ๒๕๕๓		
จำานวน	 ๘๒	 โครงการ	 เป็นเงินจำานวน	
๒๖๒,๕๐๐	บาท	แบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ		
ดังแผนภูมิ		แผนภูมิแสดงจำานวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จากเงินนอกงบประมาณ งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำาแนก
ตามหน่วยงาน

	 ผศ.ดร.วัลนิกา	 ฉลากบาง	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้นำาทีมผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาและงานบริหารบุคคลและนิติการ	ล่องใต้	ระหว่างวันที่		๒๙		มีนาคม		ถึง	วันที่		๑		เมษายน		๒๕๕๓		เพื่อศึกษา
ดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	 	 และกองกลาง	 (งานบริหารบุคคล)	 สำานักงานอธิการบดี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 ได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 ทั้งในด้านการบริหารสำานักงาน	 การบริหารจัดการงาน
วิจัย	 การประกันคุณภาพ	 การบริหารทั่วไป	 และงานบริหารบุคคล	 จุดเด่นในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตคือ	 “กองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยนำางบประมาณประจำาปีใน
อัตราร้อยละ	๕	เข้าสมทบกองทุนเป็นประจำาทุกๆปีนับเป็นข้อควรพิจารณาสำาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป	

สถาบันวิจัยและพัฒนา ล่องใต ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การบริหารจัดการงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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“ครู”ควรจะมีวิธีการสอนอย่างไร ?
: ชาคริต  อริยอาภากมล

สภาปริทรรศ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีพื้นเพมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู  วิทยาลัย
ครู สถาบันราชภัฏ และในที ่ส ุดก็ ได้เป็น  
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ได้ผ่านมาโดยขบวนการนี้

	 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป	 	 แต่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะพุ่งเป้าไปที่ผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษา
โดยเฉพาะคือ	 	 “ครู”	 	 และเมื่อเอ่ยคำาว่า	 “ครู”	 จะสื่อให้คนทั่วไป
เข้าใจความหมายได้ทันทีว่าคือ	 “ผู้สอน”	 	 แต่จริงๆ	 แล้วคุณสมบัติ
ของครูมีมากกว่าความเป็นผู้สอนแต่สำาหรับบทความนี้ขอเสนอครู
ในมุมของผู้สอนว่า		“ครูควรจะมีวิธีการสอนอย่างไร	?”

	 นักวิชาการ	 หรือ	 นักปรัชญาทางด้านการศึกษา	 จะมีวิธี
การสอนอย่างไรนั้นขอยกไว้ก่อน	 	 แต่ในฐานะผู้เขียนมาทางสายวัด		
จึงขอเสนอวิธีการสอนอย่างพระพุทธเจ้า		ซึ่งมีอยู่	๔	วิธีด้วยกันคือ
	 	 ๑.	จาระในปัญหา
	 	 ๒.	ชี้หน้าตัวการ
	 	 ๓.	หันไปหาจุดหมาย
	 	 ๔.	สาธยายวิธีทำาการ
 จาระในปัญหา	 	 จะต้องแจกแจงหรือแถลงก่อนว่าเดี๋ยวนี้
อะไรต่ออะไร		มันเสียหายร้ายแรงเลวทรามอย่างไร		เช่น		จะปฏิวัติ
สังคม		จะต้องพูดนำาให้เห็นก่อนว่าขณะนี้สังคมมันเลวร้าย		มีปัญหา
อย่างนั้นอย่างนี้		พูดจนกระทั่งคนเห็นว่าสังคมนี้		ไม่ไหวแล้ว
 ชี้หน้าตัวการ	 	 พอจะพูดจาระในปัญหาจนกระทั่งคนเห็น
ด้วยว่า		ไม่ไหวจริงๆ		เลวเต็มที่แล้วจะต้องแก้ไข		นักปลุกระดมคน
ก็พูดต่อไปว่า	 	 ทำาไมจึงเป็นอย่างนี้ตัวการคืออะไร	 	 ใครเป็นตัวการ		
พอชี้ตัวการได้ว่า		ตัวการอยู่ที่นั่น		พวกนั้น		พวกนี้		อันนั้น		อันนี้		
เป็นตัวการ		นี่หละตัวเหตุจะพอชี้ตัวการแล้ว		คนก็ฮึมกระหื่นขึ้นมา
จะลงมือ	พร้อมที่จะปฏิวัติเลย
 หันไปหาจุดหมาย	พอชี้ตัวการเสร็จ		ก็บอกจุดหมายว่า	นี่
ถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วนะ	มันจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้	บรรยายสภาพ
ที่เป็นจุดหมายว่า	 จะดีเลิศประเสริฐอย่างไร	 จนกระทั่งคนกระหาย		
อยากจะเข้าถึงจุดหมายอันนั้น

	 พอถึงขั้นนี้คนก็พร้อมที่จะปฏิบัติการทุกอย่างเพราะมอง
เห็นจุดหมายที่ดีงามแล้ว	 	 ก็อยากจะไปเต็มที่	 	 แล้วก็โยงมาด้วยกัน
ว่าจะไปถึงจุดหมายนั้นได้	 	 ก้ต้องกำาจัดเจ้าตัวร้ายทั้งหลายที่เป็นต้น
เหตุให้หมดไป		แล้วปัญหาต่างๆ	ความทุกข์	ความเดือดร้อนทั้งปวง
ก็จะหมดไปด้วย
 สาธยายวิธีทำาการ	 พอคนพร้อมอย่างนี้แล้วก็บอกวิธี
ปฏิบัติตอนนี้		จะให้ลงมือทำา		จะให้ทำาอะไร		ทำาได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะยาก
จะเย็นจะซับซ้อนอย่างไร		ทำาได้ทุกอย่าง
	 น่ีคือวิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ต้ังแต่	 ๒,๕๐๐	 กว่า
ปีแล้ว	 จนบัดนี้	 ไม่มีล้าสมัย	 ใครที่เป็นครูแล้วนำาวิธีการสอนทั้ง										
๔	ประการไปสอน	ก็จะถือได้ว่าเป็นครูที่มีคุณสมบัติของครูในข้อที่	๔	
วัตตา	แปลว่า	สอนเป็น	พูดเป็น		ซึ่งเป็นหนึ่งใน	๗	ของคุณสมบัติ
ของครู		
 

“ครูพันธุ์เก่า” 
ขอฝากบทความนี้แก่ 

“ครูพันธุ์ใหม่” 
ด้วยครับ

  
     
         พ่อน้อย...
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	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 จัดการประชุมทบทวน
กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ตามแนวนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย	 ในวันพุธท่ี	 ๒๔		
มีนาคม		พ.ศ.	๒๕๕๓		เวลา		๑๐.๐๐	
-	๑๒.๐๐		น.	ณ	ห้องประชุมสรัสจันทร		
อาคาร	๑๐	ชั้น	๒		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

จากสภา

 ขอร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ		จำานวน		๔		ท่าน		ดังนี้
 ๑)  นายชาคริต  อริยอาภากมล		ที่ได้รับการคัดเลือก
จากสมาคมนักข่าวจังหวัดสกลนคร		ให้ได้รับรางวัลดีเด่น	สาขาผู้
ทำาคุณประโยชน์ให้กับสาธารณะของจังหวัดสกลนคร	 และจังหวัด
ใกล้เคียงซึ่งมีหลายสาขาด้วยกัน		เมื่อวันที่		๖		มีนาคม		๒๕๕๓		
 ๒) รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์	 ได้รับเครื ่องราชย์
อิสริยาภรณ์		ม.ว.ม.	มหาวชิรมงกุฎ	เมื่อวันที่	๕		ธันวาคม	๒๕๕๒
 ๓) รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	 ได้รับเครื ่องราชย์
อิสริยาภรณ์	ม.ป.ช.	มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม		
๒๕๕๒
 ๔) นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน	 ได้รับเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์		ป.ม.	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย		เมื่อวันที่		๕		ธันวาคม		
๒๕๕๒		
		 ซ่ึงการได้รับเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์ของท้ัง		๓		ท่าน	คร้ัง
น้ี	 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำาเสนอขอพระราชทานในนามคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า		๒		ปี

แสดงความยินดีกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑ ๒

๓ ๔

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่		
๓/๒๕๕๓	วันที่		๒๔		มีนาคม		พ.ศ.	๒๕๕๓	อาจารย์ปิยะจินต์		ปัทม
ดิลก		อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ		ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป		หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	 	๒๕๕๓		 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	(TQF	:	HEd)
โดยมติที่ประชุมอนุมัติ		พร้อมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 ๑)	 ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม	
จริยธรรม	 เช่น	 รายวิชา	 จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม	 	 ควร
คำานึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจที่เป็นกลาง		และนำาหลักศาสนามาปรับใช้
ร่วมด้วย
	 ๒)	 เนื่องจากหลักสูตรตามมาตรฐาน	 TQF	 เป็นหลักสูตร	
บูรณาการที่สอดแทรกกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน	 ดังนั้น
หลักสูตรควรมีเนื้อหาและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง	 	 ทั้งนี้ควรประสานกับผู้รับผิดชอบด้านการจัดตารางเรียนด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้
	 ๓)	 ให้ตรวจสอบความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่างจำานวน
คาบของภาคทฤษฎี		ภาคปฏิบัติ		และการศึกษาด้วยตนเองในรายวิชา
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ	 	 เช่น	 	 รายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 	การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน		เป็นต้น
	 ๔)	 	 เนื่องจากจำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรของหลักสูตร
ใหม่จะลดลงกว่าหลักสูตรเดิม	 เพื่อต้องการให้เกิดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการในขณะเดียวกันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด	 ขอให้
มหาวิทยาลัยกำากับดูแลในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เป็น
ไปอย่างเหมาะสมเป็นต้นแบบให้กับสาขาวิชาและคณะอื่น	ๆ	ต่อไป
	 ๕)	 	 ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	
(Small	 and	Medium	Managemant)	 	 นอกจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับ	
SMEs	(Small	and	Medium	Enterprises)	แล้ว	ควรเพิ่มให้มีเนื้อหา
ในส่วนของ	Smart	SMEs		ด้วย

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สภามหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมทบทวนกรอบการพัฒนา มรสน.
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ จัด
ระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ยังคงส่งเสริมให้นักศึกษาหา
ประสบการณ์นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษาดูงาน การเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 
โดยมีอาจารย์คอยดูแลและให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด

 เช่นเดียวกันกับ	ทีม Green Day	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	ใน	“โครงการประกวด
แผนธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยที่อาศัย	
อยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า”	 ภายใต้แนวความคิดสนับสนุนการ
พัฒนาและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อชุมชน	 บนรากฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง	 โดยเบียด	 ๒๙	 ทีม	 จากทั่วประเทศ	 เข้ารอบชิงชนะเลิศ	
๑๐	 ทีมสุดท้าย	 และคว้ารางวัลชนะเลิศมาให้กับชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครและชาวสกลนครได้ภาคภูมิใจในที่สุด		เมื่อวันที่	๒๙	
มีนาคม	๒๕๕๓	ที่ผ่านมา	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	โซนเอเทรี่ยม	
๒	ชั้น	๑	
 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำานักงานคณะกรรมการเพื่อ
ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพแห่งสหรัฐอเมริกา	 ประจำาประเทศไทย	 (USCRI)	
ร่วมกับ	คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาและภาคธุรกิจ	(Business	

นักศึกษา “ทีม Green Day” มรสน.

จากห้องเรียน..สู่..สนามการแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ

ได้แชมป์  ได้ประสบการณ์

University	 Forum	 of	 Thai-
land	:	BUF)			มหาวิทยาลัย
สยาม	และ	บริษัท	 เซ็นทรัล
พัฒนา	 จ ำาก ัด	 (มหาชน)	
CPN		เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือปริญญาโทมีเวทีนำาเสนอ
แนวคิดทางธุรกิจที่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์พร้อมด้วยความ
คิดสร้างสรรค์	 รวมถึงการได้

 Sc
oop

 SNRU สกู๊ปเดน่ มรสน.

เป็นส่วนหนึ่งของการทำาความดีผ่านแนวคิดและเขียนเป็นแผนธุรกิจ
สำาหรับกิจการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	
และส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งคนไทยและผู้ลี้ภัย
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	 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจากอาจารย์บุริม	 โอทกานนท์	 	 ประธานหลักสูตร	 วิทยาลัยการจัดการ	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 มาเป็นวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ	 “แนวคิดและโอกาสในการทำาธุรกิจตามแนวชายแดน”	 เพื่อให้นิสิต	 และนักศึกษาที่ได้เข้ารอบ	
รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับฟังพร้อมกับข้อคิด	 แนวทางเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขในการทำาแผนธุรกิจในโอกาสต่อไป	 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก
ผู้มีความรู้และความสามารถทั้งด้านธุรกิจ	การศึกษา	และกฏหมาย	ถึง	๖	ท่าน	เป็นคณะกรรมการตัดสิน	โดยทีมที่เข้ารอบทั้ง	๑๐	ทีม	จะ
ต้องนำาเสนอแผนธุรกิจด้วยวาจา	และการสัมภาษณ์แผนธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมเหล่านี้	ซึ่ง	ทีม Green Day	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 กับแผนธุรกิจโครงการ	 “สหกรณ์พอเพียง”	 ด้วยแนวคิดการทำาปลาส้มสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและการจำาหน่ายเพื่อ
สร้างโอกาสรายได้กับชุมชน	และการนำาเสนออันโดดเด่นสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการจนได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยได้รับเกียรติ
จากคุณไพรัช	ลำายอง		ผู้ตรวจการราชการกระทรวงแรงงานในการมอบรางวัล	
 ทีม Green Day	 แชมป์การแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชาวไทยที่อาศัย	 อยู่
ตามแนวชายแดนไทย-พม่า	เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มีสมาชิก	ดังนี้
 
  น.ส.ภัทรารัตน์ ศักดิ์สุจริต  สาขาวิชาการตลาด  ชั้นปีที่ ๒
  น.ส.รัชนิดา ปัดนา  สาขาวิชาการตลาด  ชั้นปีที่ ๒
  น.ส.วิภาพรรณ  ประพัศราง สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  ชั้นปีที่ ๒
  นายนิกร  จันทวิจิตร  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป  ชั้นปีที่ ๔
  Mr.Tran Tien Thanh  สาขาวิชาการตลาด  ชั้นปีที่ ๒
 
 โดยมี	ผศ.ชาคริต	ชาญชิตปรีชา		คณบดีคณะวิทยาการจัดการ		ผศ.ดร.จิตติ	กิตติเลิศไพศาล	เป็นที่ปรึกษาและอาจารย์วราธร	
พรหมนิล		อาจารย์นันทกาญจน์์	เกิดมาลัย		อาจารย์สุพิชญา	นิลจินดา		และอาจารย์พิชญา	ตันติศรีปรีชา		คอยดูแลควบคุมทีม	นำา	ทีม 

Green Day คว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้

	 อาจารย์วราธร	 พรหมนิล	 หนึ่งในอาจารย์ผู้ควบคุมทีม	
กล่าวว่า	 “จุดเด่นที่	 ทีม Green Day	 ได้รับชัยชนะในครั้งนี้
คือแผนธุรกิจที่เน้นเอกลักษณ์ของชนเผ่าและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของจังหวัดสกลนครจากการแต่งกายและมีการเปิดตัวอย่างน่ารัก
และอลังการโดยนำาการเซิ้งประยุกต์การทำานาข้าวสะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมของคนอีสาน	 และความพยายามในการนำาเสนอที่แปลก
ออกไปในการนำาเสนอแผนธุรกิจ	 ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะ
กรรมการ	ผู้ชม	และผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง”
	 น.ส.ภัทรารัตน์	ศักดิ์สุจริต	หัวหน้า	ทีม Green Day 
กล่าวว่า	“เรามีเวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ	๔	สัปดาห์	ในการวางแผน	
หาข้อมูลเพื่อนำามาเขียนแผนธุรกิจโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จาก	คุณดาราพร	พงษ์พัฒน์	หรือ	เจ๊ดา	ที่ประกอบธุรกิจปลาส้มใน
อำาเภอศรีสงคราม	จังหวัดนครพนม	จากนั้นก็เตรียมการนำาเสนอ	จะ

ช่วยกันทำางานอย่างเต็มที่	 โดยมีอาจารย์คอยควบคุมดูแลและให้คำา
ปรึกษา	ซึ่งผลงานที่ได้รับทำาให้พวกเราภาคภูมิใจมาก”
	 นายนิกร		จันทวิจิตร	หนึ่งในสมาชิก	ทีม Green Day 
กล่าวเสริมว่า	 “ในการแข่งขันครั้งนี้	 อยากให้เพื่อนๆ	และน้องรุ่นต่อ
ไป	 หาประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการประกวดโครงการต่างๆ	
เพราะได้รับประสบการณ์	 และพบเพื่อนใหม่เป็นจำานวนมาก	 ทั้งยัง
สอนให้เรามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย”
	 แม้ว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
จะได้รับรางวัลใดใดหรือไม่ก็ตาม	 แต่นับเป็นโอกาสที่นักศึกษา
หรือแม้กระทั่งอาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เปิดโลกทัศน์	 รับ
ประสบการณ์จริง	 เพื่อนำามาพัฒนาตนเองและสามารถนำามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการเรียน	 การสอน	 ตลอดจนการทำางานต่อไปได้ใน
อนาคต

รายงาน : ลฎาภา ศรีพสุดา นักประชาสัมพันธ์  
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ศูนย์ภาษาจัดอบรมแก่บุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
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สาขาวิชาชีววิทยานำานักศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์

ศูนย์ภาษาจัด Language Camp ให้บุตรหลานบุคลากร

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม จัดอบรมทางวิชาการ

	 สาขาวิชาชีววิทยา	
คณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี	 ได้นำานักศึกษา
ชั้นปีที่	 ๒	 และชั้นปีที่	 ๓	
เข้าศึกษาดูงาน	 ณ	 บริษัท	

 โรงพยาบาลสกลนคร			ขอความร่วมมือฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ	
บุคลากรทางพยาบาล	 	 โดย	 ผศ.ดร.วัฒนา	 สุวรรณไตรย์	 ได้มอบ
หมายให้	ผศ.	ศิริลักษณ์	ศรีพระจันทร์		(หัวหน้าศูนย์ภาษา)		เป็นผู้
ดำาเนินการในการจัดโครงการอบรม	English	for	Gradate		Stuies	
(Course	1)	ระหว่างวันที่		๖	-	๒๘		มีนาคม		๒๕๕๓		และหลักสูตร
ที่		๒		ระหว่างวันที่		๓	-	๒๕		เมษายน	๒๕๕๓

	 งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา	 ศูนย์ภาษา	 สถาบัน
ภาษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 จัดโครงการค่ายภาษา	 (Language		
Camp)	 สำาหรับบุตรธิดาของอาจารย์	 บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย	 เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
กับเจ้าของภาษาโดยตรง	 (ภาษาอังกฤษ	 ภาษาญ่ีปุ่น	 ภาษา
เวียดนาม)	ระหว่างวันท่ี	๑๗	-	๑๙		มีนาคม		๒๕๕๓		เวลา	๐๘.๐๐	-	

	 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
จัดโครงการอบรมทางวิชาการเร่ือง	 “ความรู้ท่ัวไปในงานก่อสร้าง”	 เม่ือวันท่ี	
๑๙	-	๒๑	เมษายน	๒๕๕๓	ณ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 โดยมีอาจารย์ดำาเกิง	 จนทร์ส่อง	 และคณะ	 เป็นวิทยากร
ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา	 และบุคคลภายนอกจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 บริษัทเอกชน	 ร้านวัสดุก่อสร้าง	 และหน่วยงานใน

กรุงเทพโปรดิวส์	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BKP)	 ในเครือ	 CP	 	 ซ่ึงซ้ือและ
ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร	 นอกจากน้ียังได้
เข้าศึกษาดูงานความหลากหลายทางชีวภาพและป่าชายเลน	 ณ	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	
จ.จันทรบุรี	เม่ือวันท่ี	๒๓	-	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๓	ท่ีผ่านมา

๑๗.๐๐	น.	 	ณ	 	 ห้องโถง	
ชั ้น	 ๑	 	 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร		

จังหวัดสกลนคร	 ซ่ึงเข้าร่วม
อบรมกว่า	 ๖๐		 คน	 เพ่ือ
พัฒนาทักษะความรู้และนำา
ไปพัฒนาคุณภาพของงาน
ก่อสร้างในท้องถ่ินต่อไป	
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์
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สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม นำา นศ. ออกค่ายปฏิบัติงานก่อสร้างและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

	 	 	 เม่ือวันท่ี	 ๑	 -	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	 สาขาวิชา	 สารสนเทศศาสตร์	 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดโครงการศึกษาดูงาน	 “สารสนเทศ
ศาสตร์สัญจร	 	 กรุงเทพฯ	 -	 ระยอง”	 	 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้	
เห็นประสบการณ์วิชาชีพจริงและสร้างเสริมความเข้าใจจากการทำางาน

 เม่ือวันท่ี	 ๒๘	 -	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	 ศูนย์วิทยาศาสตร์		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ข้ึน	ณ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์นำา้ระยอง	 จ.ระยอง	 และสวนผีเส้ือสายทิพย์	
จ.ชลบุรี	 เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ได้เปิดมุมมองในการ
บริหารจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์	 และเกิดความคิดท่ีหลากหลายต่อ

	 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	ได้นำานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา	ช้ันปีท่ี	๑	-	๓		
จำานวน	 ๘๐	 คน	 ออกค่ายปฏิบัติการงานก่อสร้างสำารวจรังวัดและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	เม่ือวันท่ี	๘	-	๑๐	เมษายน	๒๕๕๓	ณ	ชุมชน/	
โรงเรียนบ้านท่าก้อน	 และชุมชน/	 โรงเรียนบ้านโพนก่อ	 ต.ท่าก้อน	
อ.อากาศอำานวย	จ.สกลนคร	โดยการทาสีร้ัวโรงเรียนท้ัง	๒	โรงเรียน	
และสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยความอนุเคราะห์
จากอาจารย์โรงเรียนบ้านท่าก้อนนำานักศึกษาออกศึกษาลุ่มนำา้
สงครามพร้อมพัฒนาความสะอาดตามท่านำา้ต่างๆ	 ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนเป็นอย่างดี
ทำาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือและ
สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้ังในงานวิชาการและ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน

การสร้างสรรค์งานท่ี
มีคุณภาพตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์	
อ่ืนๆ	อีกด้วย

นอกเหนือจากการเรียนรู้เฉพาะ
ภาคทฤษฎีในช้ันเรียน	 ซ่ึงสถานท่ี
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
วิชาชีพ	 มีดังน้ี	 สำานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต		
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 สำานัก
หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา	 เข้า
เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์สยามมิวเซียม	
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
และ	นมัสการวัดพระแก้ว		

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดศึกษาดูงานแก่ นศ.
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	 เม่ือวันท่ี	๓๑	มีนาคม	-	๒๐	เมษายน	๒๕๕๓	ท่ีผ่านมา	กองพัฒนา
นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้จัด	 “โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม 
นำาชีวิตพอเพียง ปี ๒๕๕๓”	ณ	บ้านโนนหอม	ต.โนนหอม	อ.เมือง	จ.สกลนคร	
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมท้ังส้ิน	๓๐	คน
	 ค่ายเรียนรู้คุณธรรม	 นำาชีวิตพอเพียง	 ครั้งนี้	 มีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๓	โดยได้รับเกียรติจาก	นายมีชัย	อุ่นวิเศษ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านโนนหอม	เป็นประธาน	พร้อมร่วมลงนามมอบ
นักศึกษาให้อยู่ในความดูแลของชุมชน	 นอกจากน้ีชาวบ้านโนนหอมได้มีการแสดงรำา
สาวภูไท	และรำามวยโบราณ	เพ่ือต้อนรับลูกหลานชาวค่ายด้วยความสนุกสนาน	
	 นักศึกษาที่ออกค่ายจะต้องมีพ่อฮัก	 แม่ฮัก	 ทุกคน	 โดยเลือกจาก								
ชาวบ้านที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วใช้วิธีการจับฉลาก	 ส่วนกิจกรรมที่นักศึกษาต้อง
ปฏิบัติระหว่างเรียนรู้อยู่ในค่ายฯ	 น้ัน	 นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและให้
ความร่วมมือกับชาวบ้านเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตการทำามาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวบ้านโนนหอมรักษาสืบต่อกันมา	 ซึ่งเน้นให้นักศึกษา

ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำาชีวิตพอเพียง’๕๓

	 ผศ.ภาวิณี	 แสนชนม์	 ผู้อำานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา	 มอบสินไหมทดแทนทดแทนกรณี
นักศึกษาเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติ เหตรถชน
จำานวนเงิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 	 ให้แก่ผู้ปกครองของ					
นายอนิรุจน์	 ดายังหยุด	 นักศึกษาชั้นปีที่	 ๑	 สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคม	
ศาสตร์	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	 ณ	 กอง
พัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 เม่ือวันท่ี	 ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 นายประสิทธ์ิ	 คะเลรัมย์	 รองอธิการฝ่าย
กิจการนักศึกษา		พร้อมด้วยนายพรเทพ		เสถียรนพเก้า	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและกีฬา	ผศ.ภาวิณี	แสนชนม์	ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา		ได้นำา
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีกองพัฒนานักศึกษา	 ท่ีรับผิดชอบด้านหอพักภายในมหาวิทยาลัย	
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษา	 ณ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		เพ่ือนำามาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหอพักทั้ง	๔	หอพัก		และหอพักใหม่ที่กำาลังจะเปิดให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา	และเจ้าหน้าท่ี	จากท้ัง	๓	มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
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อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี	 เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน	 โดยมีอาจารย์นิเทศก์คอยดูแลให้แนวทางในการทำา
กิจกรรม	เก็บข้อมูล	และเขียนรายงานสรุปต่อไป			
	 ในระยะเวลากว่า	 ๒	 สัปดาห์	 ที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่
ดังกล่าว	 นับเป็นการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จาก
ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยแม้ว่าบางคนได้อาศัยมาต้ังแต่กำาเนิด	 และ
อาจแปลกใหม่สำาหรับบางคน	 แต่ห้องเรียนที่มีชีวิตอย่างชุมชน
ท้องถ่ินซ่ึงมีอยู่มากมายก็ทำาให้เราได้เรียนรู้โดยไม่มีวันจบส้ิน	 และ
ยังเป็นโอกาสกลับมาพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน
ต่อไป



ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้นำ�ท้องถิ่นกับก�รจัดก�รศึกษ�สมัยใหม่
       

ข้าราชการพลเรือน มรสน.
เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

   “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”

บุคคลวันนี้

	 ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 งานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย	
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “ผู้นำาท้องถิ่นกับ

	 ขอแสดงความยินดีและร่วม
ภาคภูมิใจกับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุรัตน์ สายทอง ผู ้อำานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ที่ได้รับ
คัดเลือกจากสำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำาปี 
๒๕๕๒	 	 โดย	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์
อนุรัตน์	 สายทอง	 ได้เข้าร่วมพิธีมอบ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก
นายวีระชัย	 วีระเมธีกุล	 รัฐมนตรีประจำา
สำานักนายกรัฐมนตรี	 ณ	 หอประชุมสุขุม
นัยประดิษฐ	 สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน	 จังหวัดนนทบุรี	 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๓	
ที่ผ่านมา

การจัดการศึกษาสมัยใหม่”	 ขึ้น	 เมื่อวันที่  ๑  	
เมษายน  	๒๕๕๓  	ณ  	 ห้องมรกต  	 โรงแรมพลอย
พาเลซ 	จังหวัดมุกดาหาร	ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	
นายบุญส่ง	 เตชะมณีสถิตย์  	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร	เป็นประธานเปิดการประชุม	โดย	ผศ.ดร.
พนมพร 	จินดาสมุทร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กล่าว
รายงานการประชุม	 และ	 ผศ.สมจิตต์  	 รัตนอุดมโชค							
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมเป็นเกียรติ
	 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้	 จัดขึ้น
เพ่ือทำาความเข้าใจรวมท้ังระดมความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้นำาท้อง
ถ่ิน	 ได้แก่	อบต.	อบท.	อบจ.	และหน่วยงานราชการ
ต่างๆ	 ในเขตจังหวัดมุกดาหาร	 เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินได้
ในอนาคตและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับ
นักศึกษา	 ของศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	 	 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้นำาท้องถ่ิน	 ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไป
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และร่วม
ระดมความคิดเห็นอย่างคึกคัก	



	 สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	จัด	“งานสงกรานต์	ปีใหม่ไทย	ครอบครัวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร”	เม่ือวันท่ี	๙	เมษายน	๒๕๕๓	ณ	สวนไม้หอม	หน้าอาคาร	๒		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 กิจกรรมประกอบด้วย	 พิธีไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมี	 เจ้าปู่หนองหญ้าไซและ
พระพิฆเณศ	สรงนำา้พระพุทธรูป	 รดนำา้ขอพรผู้สูงอายุ	อธิการบดี	ผู้บริหาร	และรดนำา้ดำาหัวด้วย
บรรยากาศท่ีเย็นกายเย็นใจกันถ้วนหน้า	จากน้ันรับประทานอาหารร่วมกัน	ชมการแข่งขันหัวเราะ	 กีฬา
เปตอง	และการแสดงดนตรี	โดยมีครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกภาคส่วนตลอดจนผู้เกษียณอายุ
ราชการท่ีแต่งกายด้วยเส้ือลายสีสันสดใสเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
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านต์ ปีใหม่ไทยครอบครัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


