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เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2651 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ธีราธาร 

ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพต่อหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันชาติ และวันพ่อ 

แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน 

ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ และกล่าวถวายราชสดุดี

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ต�ารวจ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชน 

ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

จากนั้นเป็นพิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 

“Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร น�าหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้ารับเสื้อ

พระราชทาน Bike อุ ่นไอรัก เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้เข้ารับเสื้อ

พระราชทาน Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้

มรสน.  ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 

วันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  และพิธีมอบเสื้อพระราชทาน  Bike อุ่นไอรัก



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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือนธันว�คม พ.ศ. 256ๅ

จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0 4297 0021, 0 4297 0094

โทรสาร 0 4297 0022

www.snru.ac.th

      : snruthailand 

ที่ปรึกษ�       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร   อธิการบดี

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม บุตรดี   ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา  ธานี   ผู้อ�านวยการกองกลาง

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เ รื่ อ ง เ ด่ น ใ น ฉ บั บ
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16

มรสน. จัดการแถลงข่าว

นโยบายมหาวิทยาลัยจัดการ

ขยะให้เป็นศูนย์

 SNRU-Zero Waste 

ลดการใช้พลาสติกและโฟม

ผลึกความคิดการศึกษา 

CEO แห่งโลกตะวันออก

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

คอลัมน์

กองบรรณ�ธิก�ร

บรรณาธิการบริหาร นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล

บรรณาธิการ นายรัตนกาญจน์  ค�าเพชรดี

ออกแบบปก  นายณัฐพล  น้อยนาง

ช่างภาพ  นายกิตติภัทร  ฝ่ายเทศ

พิสูจน์อักษร นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล

ประสานงาน  นายวีรพรรณ  รัตนะ

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  

ร่วมช้ีน�าการพฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน์  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นครขูองแผ่นดนิ พฒันาท้องถิน่  

สูส่ากลด้วยนวตักรรม

พันธกิจ    

 1. ผลติบณัฑติทีมี่คณุภาพและคุณธรรม

 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

และถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถิน่

 3. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม

 4. พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรู้   

 5. บรหิารจดัการให้มคีณุภาพ 

อัตลักษณ์

 บณัฑติเป็นคนด ีมจีติสาธารณะ และทกัษะวชิาชพี

เอกลักษณ์

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้าตรวจเยี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

S a k o n  N a k h o n  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y

S p e c i a l   R e p o r t 
มรสน.  ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ในหลวง ร. 9  

วันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   

และพิธีมอบเสื้อพระราชทาน   

Bike อุ่นไอรัก

เรื่องจากปก
C o v e r   S t o r y

จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

รายงานพิเศษ
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เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายปัญญา มหาชัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได ้ เข ้าตรวจเ ย่ียมคณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ณ  ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพ่ือรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด ร่วม
ก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในส ่วนของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็น
อย่างดีจากบุคลากรในสังกัด โดยมี ผศ.เพ่ิมศักดิ์ ยีมิน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น�าเสนอข้อมูล
พื้นฐาน ผลการด�าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมและ
โครงการเด่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้อง
ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า โ ช บ า ย ด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
โครงการที่สอดคล้องตามกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบาย สรุปได้ดังนี้ 

กรณีนักศึกษาลดลง คณะควรมีแนวทางในการบริหาร

จัดการ เช ่น ควรมีแผนกลยุทธ ์เชิงรุก การเพิ่มจ�านวน 

กลุ่มเป้าหมายใหม่ในการเข้าศึกษาต่อ เช่น นักศึกษาที่ส�าเร็จ

การศึกษาไปแล้วสามารถกลบัมาพฒันาทกัษะเพิม่เตมิได้หรอืไม่ 

 ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่ท�างานอยู่แล้ว โดยอาจจะท�าความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการเพ่ือ Reskill หรือ Upskill คณะควรก�าหนด 

เรือธง (Flagship) ของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กร 

มองเห็นภาพอนาคตและสามารถด�าเนินการไปในทิศทาง

เดียวกัน เช่น เน้นการท�างานเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  

(ให้ Balance ระหว่างปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสม 

หากเน้นปริมาณมากไปจะมีข้อจ�ากัดเรื่องคุณภาพ หากเน้น

เฉพาะคุณภาพไม่ตระหนักเรื่องปริมาณอาจจะมีข้อจ�ากัด 

เรื่องการจัดสรรงบประมาณ) และผลที่ได้ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น (Demand Side) งานบริการ

วิชาการ งานวิจัย ควรน�าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 

รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมที่น�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง และ

จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้กับ

หน่วยงาน

คณะควรมีการบูรณาการร่วมมือกับคณะอื่น ๆ หรือ

สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ หรือ

การพัฒนานวัตกรรมใหม่ เช่น การพิจารณาชื่อหลักสูตรให้มี

ความน่าสนใจและมีเน้ือหาให้ทันต่อยุคสมัย การบูรณาการ

หลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อน�าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ควรตระหนักถึงทักษะในการ

ท�างานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Soft Skill

คณะควรมีข้อมูลแนวโน้มการท�างานของศิษย์เก่าว่า

ท�างานในหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืเป็นผูป้ระกอบการ 

ร้อยละเท่าไหร่ เพื่อจะได้วางแผนแนวโน้มในอนาคตว่าคณะ

ต้องสร้างบัณฑิตให้มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการให้ 

มากขึ้นหรือไม่

พร้อมนี้ ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และบุคลากรได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. การปรับปรุงอาคาร 6 อาคาร 7 และสนับสนุน

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2. การจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

3. การสร ้างความปลอดภัยให ้กับพื้น ท่ีโดยรอบ 

หน่วยงาน เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด

4. การจัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน

5. การสนับสนุนด ้านงบประมาณในการลงพ้ืนที่ 

ของหลักสูตรต่าง ๆ

6. การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
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เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะท�างานโครงการ

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ 

2562 น�าโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ที่ปรึกษาโครงการ

ศาสตร์พระราชา ฯ พร้อมคณะท�างานลงพื้นท่ีบ้านห้วยยาง 

ต�าบลเหล่าโพนค้อ อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการด�าเนินงานในกิจกรรม

ย่อยท่ี 1 คือการจัดเวทีค้นหาโจทย์และความต้องการใน 

ชุมชน ส�าหรับหนุนเสริมโครงการ เพื่อเป็นการรับทราบถึง 

ความต้องการของชุมชน และให้ได้ประเด็นปัญหาที่จะสามารถ

ร่วมหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ซึ่งในพื้นที่

บ้านห้วยยางมีจุดเด่นของชุมชนหลายอย่าง แต่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีจะต้องคัดเลือกในสิ่งท่ีชุมชนต้องการ และให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครเข้ามาส่งเสริมในด้านใดบ้าง โดยสามารถ 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่มส�าคัญได้แก่ กลุ ่มเพาะกล้าไม้และ 

ป่าชุมชน กลุ่มทอผ้าและผ้าย้อมคราม และกลุ่มเลี้ยงโค ดังนั้น

จึงได้พบปะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะน�าไปสู ่การ 

ต่อยอดให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งน�าไปสู่การ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานอันจะน�าไปสู่การสร้าง

รายได้อีกทางหนึ่งด้วย 

มรสน. ลงพืน้ท่ีบ้านหัวยยาง 
ตามโครงการศาสตร์พระราชา

สูก่ารพัฒนาทองถ่ิน



การค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่หวังด ี

ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการล่อลวงให้ผู ้ที่ขาดความรู ้ 

หลงเช่ือและตกเป็นเหยื่อในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ 

การใช้เทคโนโลยปิีดบงัตนเองแสดงตนว่าเป็นคนอืน่ให้เข้าใจผิด 

หรือการหลอกให้แสดงภาพลามกอนาจาร แล้วถูกคนร้าย

บันทึกไว้น�าไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายของ

คนร้ายส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงการแสวงหา 

ผลประโยชน์ในรูปแบบนี้ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสังคม 

และเป ็นเรื่องยากในการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร ้าย  

ซึ่งคนร้ายสามารถหารายได้เป็นจ�านวนมาก อาชญากรรม 

จึงทวีความรุนแรงและแพร่หลายมากช้ึน กองพัฒนาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและ

อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู ้กับ

นักศึกษาเพื่อหยุดการค ้ามนุษย ์ในรูปแบบการแสวงหา 

ผลประโยชน์ทางเพศ และเพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าใจถึง

สถานการณ์ของความรุนแรงของคดีทางเพศท่ีเกิดขึ้นว่าม ี

รูปแบบคดีและพฤติการอย่างไร และสามารถน�าความรู ้

จากการท่ีได้รับอบรมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด

ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป ให้ได้ทราบแนวทางการป้องกัน และ

ช่องทางในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป ็นประธาน 

กล่าวต้อนรับคณะจากส�านักงานอัยการสูงสุด คณะท�างาน

ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต 

คณะท�างานโครงการฮักมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว HUG 

Project และคณะจากส�านักงานอัยการคุ ้มครองสิทธ์ิและ 

ช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร และ

คณะวิทยากร Trafficking in Persons Talent Team 

บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อหยุดการค้ามนุษย์

ในรูปแบบการหาผลประโยชน์ทางเพศ ณ ห้องประชุม 

สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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มรสน. 
จัดอบรมสร้างเครอืข่าย

หยดุการค้ามนษุย์
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เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการจัดการน�้าเสียอย่างยั่งยืน  ได้จัดงาน

แถลงข่าวนโยบายมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ SNRU-Zero Waste ลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยนายสุริยะ 

วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อม 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แถลงมอบนโยบายการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ และประกาศมาตรการลดขยะ

พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  

คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก   

จึงได้จัดให้มีการแถลงนโยบายดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ทางด้านผลกระทบดังกล่าวให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างกระแสการอนุรักษ์และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสื่อมวลชน 

ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการ  

Green Office ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ได้รับการประเมินให้เป็นมาตรฐาน

ส�านักงานสีเขียวระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ประจ�าปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ 

วันส่ิงแวดล้อมไทยและวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่

ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเน่ืองจาก วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี 

เป็นวันดินโลก (World Soil Day) สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการถวาย

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil 

Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS 

(International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก 

อีกทั้งวันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  

ทั้งนี้นิทรรศการจัดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน –  

5 ธนัวาคม  2561  ณ  ลานกจิกรรม  อาคาร 13  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

มรสน.จัดงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ SNRU-Zero Waste

ลดการใช้พลาสติกและโฟม การจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก

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



เมื่ อ วันที่  4  ธันวาคม 2561 โรงเรียนวิ ถีธรรมแห ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ในวันที่  

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย 

วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส�าคัญของชาติไทย เป็นวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อ

แห่งชาติ โดยน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้น�ามาลัยกราบคุณพ่อ และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ 

อย่างอบอุน่

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม

“วันพ่อแห่งชาติ”
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ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม โดยจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมน�าศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งการวิจัย เนื่องในวันคล้าย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

5 ธันวาคม โดยมีรัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยหลังพิธีเปิด

นิทรรศการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พื้นท่ีจัดแสดงพระบิดา 

แห่งการวิจัย โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมนิทรรศการและ

ประชาชนได้เยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความรู้เป็นจ�านวนมาก

มรสน. ร่วมจัดนทิรรศการศาสตร์ของพ่อ “พระบิดาแห่งการวจิยัไทย” 
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เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. ผศ.ชาคริต  

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู ้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้าย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจ�าปี 

2561 ซึ่งบรรยากาศในการเคารพธงชาติและการร้องเพลงชาติ 

เป็นไปอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จากนั้น เวลา 9.00 น. ได้จัดให้มีกิจกรรม 

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ 

“พระบิดาแห่งการจัดการน�้าน�าพาไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ฯ ซ่ึงจัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพืื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสามัญญานามพระบิดาแห่งศาสตร์  

9 แขนง และเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณะชน รวมถึงได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 

ตามหลักภาษาไทย ทั้งด้านการเรียบเรียงประโยค การใช้ค�าให้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ และการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน 

นอกเหนือจากการฝึกฝนการใช้ภาษาไทยแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด ยังได้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ศึกษา เรียนรู ้

และน้อมน�าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินชีวิต และน�ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและของประเทศชาติได้อย่างถูกต้องต่อไป ซ่ึงผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

สุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวสโรสินี ประชาแปลง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

มรสน. ร่วมพิธีเคารพธงชาติ 
และจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร ในเส้นทาง

ศิริมงคล 29 กิโลเมตร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้น�า

นักปั่นจักรยานประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ถวายความเคารพ 

หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ

เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นขบวนจักรยานได้เคลื่อนตัว 

ออกจากบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่า ไปตามเส้นทางศิริมงคล 

ที่ก�าหนดไว ้  โดยมี จุดพักที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสิ้นสุด ท่ีบริ เวณ 

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรต ิ

ในครั้งนี้ ต่างสวมใส่เสื้อพระราชทานสีเหลืองฟ้า ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 

“Bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมความส�าคัญของ

การออกก�าลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ตลอดจน 

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร ซ่ึงจังหวัดสกลนครมีประชาชนให้ความ

สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 14,837 คน เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มรสน.  
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ
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เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เปิดม่าน

การแสดงสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “เฟรนด์ชิพ” ซึ่งเป็น 

เรื่องราวสุดหรรษาของกลุ่มเพื่อน และมิตรภาพท่ีไม่มีสิ่งไหน

มาขวางกั้น โดยเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อสาร 

การแสดง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่1/2561 ซึ่งได้รับ

การตอบรับจากผู้ชมและผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งภายในและ

ภายนอก ในการนี้ทีมงานละครเวทีเฟรนด์ชิพน�ารายได้ 

หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปมอบให้กับศูนย์รับความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอัคคีภัยโรงเรียนบ้านกอก อ�าเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม เป็นเงินจ�านวน 5,000 บาท และ ศูนย์การศึกษา 

เด็กพิเศษ ประจ�าจังหวัดสกลนคร เป็นสิ่งของรวมเป็นเงิน

จ�านวน 2,500 บาท ซ่ึงถือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาและ

เยาวชนเป็นผู้ให้รู้จักช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน พร้อมกับร่วมท�า

กิจกรรมกับน้อง ๆ เพื่อสร้างเสียงหัวเราะและร้อยยิ้ม                                         

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา

อนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ครบรอบ 29 ปี ณ กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน

ที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและ 

ความส�าคัญกับการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองงานพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนา

ศักยภาพครูผู้สอน และทักษะความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ท่ีสูงขึ้น โดยฝ่ายโครงการพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

ร่วมกับครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 และมีการลงพื้นที่ติดตามผลการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

มรสน. ร่วมวางพวงมาลาวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ 

ครบรอบ 29 ปี ตชด.23 จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดม่านการแสดงละครเวที

F r i e n d s h i pเ ฟ ร น ด์ ชิ พ



เมื่อวัน ท่ี  18 ธันวาคม 2561 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับ

คณะเกษตรและเจ้าหน้าท่ีแขวงหลวงพระบาง สาธารณะรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ภายใต้โครงการความช่วยเหลือขององค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ ส�านักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (FAO-

RAP-ECTAD) ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสกลนคร 

ระหว่างวันท่ี 17–22 ธันวาคม 2561 โดยในวันท่ี 18 ธันวาคม 2561  

มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในที่ประชุมได้มีการน�าเสนอรายละเอียด

ของโครงการประสานและท�างานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐในเรื่อง

ของเกษตรปลอดภัย ซ่ึงด�าเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ได้แก่ การเลี้ยงปลาพ้ืนที่น�้าน้อยหรือการเลี้ยงปลาแบบไบโอฟลอค 

Biofloc การท�าข้าวนาน�้าน้อย อ้อยอินทรีย์ จากนั้นคณะศึกษาดูงาน 

ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อชมแปลงสาธิตดังกล่าว ซึ่งน�าชมโดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนี้แล้วคณะศึกษาดูงานยังได้ให้

ความสนใจในเรื่องผักปลอดภัยสวนผักอินดี้ และผักโรงเรือนปรับสภาพ

อากาศของสาขาวิชาพชืศาสตร์ โดยได้มกีารพดูคยุซกัถามถึงการด�าเนนิงาน 

ในด้านดังกล่าวกับอาจารย์ผู้ที่แล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้มีการด�าเนินงานและ

บริหารจัดการด้านเกษตรปลอดภัย และบรรจุไว้ในวิชาเรียนเพื่อเป็นการ

สร้างองค์ความรู้ และการบริการจัดการอันจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา

เมื่อส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
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ต้อนรับคณะดูงานประชารัฐจาก สปป.ลาว
มรสน.



มรสน. รับป้ายประกาศเกียรติคุณ
“มหาวิทยาลัย Friendly Design”

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 15

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มอบป้ายประกาศเกียรติคุณประเภท “มหาวิทยาลัย Friendly Design” ให้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีท�าคุณประโยชน์ทางด้านอารยสถาปัตย์ เป็นสถานท่ีต้นแบบท่ี ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ  

ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และ

นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งท่ี 3 “Thailand Tourism floor all : การท่องเท่ียวไทยเพ่ือคนท้ังมวลรองรับสังคม 

ผู้สูงอายุส่งเสริมสิทธิคนพิการ” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ 1 - 2 อิมแพค เมืองทองธานี 

ในการน้ี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับป้ายประกาศเกียรติคุณในนามมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ผู ้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองตราองุ ่น  

จัดกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ” แข่งขันการท�าอาหาร โดยจัดการแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561  

ณ มติชนอคาเดมี แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการทางเทคนิคด้าน

อาหาร สร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้น�้ามัน 

ถั่วเหลือง ในการปรุงอาหาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ กับกลุ่มลูกค้า 

ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ในวงการอาหาร โดยผู้เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นนักศึกษา ใน

มหาวิทยาลัย เมนูที่ใช้ในการประกวด ต้องเป็นเมนูสร้างสรรค์ ห่วงใยสุขภาพ 

รสชาติดี และครีเอทขึ้นมาใหม่

ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เข้าประกวด น�าเสนอเมนูในธีม เมนู ห่วงใย จากใจองุ่น ชื่อเมนู

อาหาร “มัจฉา 2 ใจ” (ปลานึ่งสมุนไพร ซอสแจ่ว และข้าวทอด

คลุกน�้าพริกปลา) และของหวาน “หม้อเงินหม้อทอง” (ทาร์ต

หมากกระบกหม้อแกงเต้าหู ้ถั่วเหลืองและซอสขนุน) และ

สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มาครองได้ส�าเร็จ

นศ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันท�าอาหาร “องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ”



วันน้ันองค์ปาฐกท่านใช้เวลาพูดไม่นาน ลีลาไม่ม ี

แต่เน้ือหาคมมาก ๆ ครับ แบบเนื้อ ๆ เน้น ๆ แต่ละมุมมอง

ท้าทายมหาวิทยาลัยอย่างมาก

ผมมองว่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง

อุดมศึกษาเช่ือมผู ้เรียนให้มองเห็นโลกแห่งความเป็นจริง  

ชั้นเรียนต้องสร้างพื้นที่ความคิดเชิงวิพากษ์และแรงบันดาลใจ 

ดังนั้นเมื่อได้นั่งฟังกูรูในโลกจริงที่ก�าลังท�างานด้านการศึกษา

ผมจึงสนใจฟังและเก็บความแบบตาดู หูฟัง สมองสั่งนิ้วรัว ๆ 

สรุปความได้เป็นข้อๆตามน้ี วันน้ีขอน�ามาแชร์กับประชาคม

ของเราอีกครั้ง คิดว่ายังทันสมัยอยู่ครับ

ประเทศไทย ณ วนันีข้าดอะไร ? ขาดนกับรหิารจดัการครบั 

กลุ ่มอาเซียนที่อยู ่บนบก 6 ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลาง  

ได้เปรียบและมีโอกาสที่สุดในการได้ประโยชน์แต่เรายังขาด

การสร้างคนที่จะมาเป็นนักบริหารจัดการ ดังนั้นการศึกษา 

ต้องสร้างคน (เก็บความจากปาฐกถาพิเศษงานเกษียณอาจารย์

ปัญญา มหาชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 11กันยายน 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

มหาวิทยาลัยไทยทุกแห่งสร้างนักบริหารจัดการได ้ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยแบบปัญญาภิวัฒน์ก็ได้ การ

ศึกษาของรัฐไม ่ปรับตัวโน ้มเข ้าหาเอกชน ไม ่ให ้เกียรติ 

อย่างน้อยในใจลึก ๆ ไม่ยอมรับ ก็เลยไม่สามารถเอาประโยชน์

ทางความคิดความรู้มาสร้างสรรค์คน

นักบริหารจัดการต้องยั่งยืน ก้าวหน้าด้วยความมี

คุณธรรม ซื่อสัตย์ เก่ง ดังนั้น มหาวิทยาสร้างคนได้ ส�าคัญคือ

อาจารย์จะต้องอยู่กับเด็ก รู้จักเด็ก พูดคุยกับเด็ก ตลอดทั้ง 4 ปี 

วันนี้การศึกษาของเราเพี้ยนหมดครับ อาจารย์ไม่ดูแลเด็ก 

มหาวิทยาลัยไม่ดูแลเด็ก ต้องการแค่ให้อาจารย์มีต�าแหน่ง 

ทางวิชาการสูงข้ึนเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เอาแต่ใช้ชีวิต

แบบอาจารย์ ลืมไปว่ามหาวิทยาลัยต้องสร้างเด็ก ไม่ใช่สร้าง

อาจารย์ เข้าสอนแล้วก็จบกันไป ไม่ได้หล่อหลอม 

ดังนั้นอาจารย์อุดมศึกษากรุณาให้เวลาเด็ก ๆ ผมเคยมี

อาจารย์ที่ปรึกษาที่เก่งมากและมีชื่อเสียงมาก แต่ผมได้พบท่าน

เพียง 3 ครั้ง ๆ ละไม่ถึง 5 นาที ก็ไม่เกิดประโยชน์ สร้างเด็ก

จากจุดท่ีเขาเป็นอยู่ ไม่เก่งไม่ว่ากันขอให้เป็นคนดี ค�าของ 

อาจารย์ป๋วย ยังก้องอยู่ในหูผมถึงทุกวันนี้ วันนั้นท่านคุมสอบ

ท่านบอกว่า “ไม่เก่งไม่ว่า ท�าได้แค่ไหนก็แค่นั้น ขอเพียง 

อย่าโกงข้อสอบ เพราะธรรมศาสตร์ไม่ต้องการผลติบณัฑติโกง”

องค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะรุ่งหรือร่วงขึ้นอยู่กับการ

จัดการ การจัดการคือการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยคน  

แก้ที่คน การบริหารจัดการคือการที่ท ่านจะได้รับโอกาส 

พร้อมกบัทรพัยากรจ�านวนหนึง่และอ�านาจระดบัหนึง่ ท่านจะต้อง 

บรหิารสิง่เหล่านัน้เพือ่แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ 

ขึ้นมา

วิธีคิดของ CP ไม่เน้นหาเด็กเกรดสูง ๆ มาท�างาน เน้น

ให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติ เราเชื่อว่าให้เด็กเรียนหนังสือและ

ท�างานไปด้วยมันจะไม่มีแรงไปตีกัน เราสร้างเด็กด้วยความเชื่อ

นี้ก็กลายมาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผ่านมา  

10 กว่าปีผมก็มาตั้งวิทยาลัยการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อสร้าง

นักบริหารจัดการ

เราต้องหดัมองการศกึษาของโลก เช่น ประเทศเยอรมนั 

คุณภาพการศึกษาของเขาอันดับ 3 ของโลก เขาเน้นเรียนรู ้

ด้วยการปฏบิตัแิล้วได้กระดาษปรญิญาเป็นของแถม ปรญิญาเอก 

ของเขานั้นให้ท�างานแล้วมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ บางที 5 ปี 

10 ปีค่อยเรียนจบ เขาติดดิน เขาเน้นทักษะ แต่เราแค่เอา

ปริญญามาประดับ มันไม่ใช่ความสามารถที่เป็นทักษะ บ้านเรา
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ผลึกความคิดการศึกษา 

CEO แห่งโลกตะวันออก

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

เก็บความขณะฟังโดย : อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม

มหาวิทยาลัยต้องสร้างเด็ก ไม่ใช่สร้างอาจารย์



เอาด๊อกเตอร์มาบริหารงานมีแต่เจ๊ง เราต้องเอาปฏิบัติมา 

น�าหน้าไม่ใช่เอาปริญญา เอาต�าแหน่งวิชาการน�าหน้า แต่

แนวคิดล้าหลังไม่ทันโลก ใช้การไม่ได้

ลูกของเพื่อนร่วมงานของผมสอบเข้าได้มหาวิทยาลัย

อันดับ 5 ของประเทศไทย คิดเอาเองนะครับว่ามหาวิทยาลัย

แห่งไหน แม่ดีใจได้ไม่กี่วันก็เริ่มทุกข์ เพราะลูกพฤติกรรม

เปลี่ยนไป ลูกเริ่มดัดจริต ใช้เงินเปลือง ไม่ติดดิน เพราะเรียน

มหาวิทยาลัยดังระดับนี้ ปัญหาของเด็กไทยคือนั่งฝันหวาน 

อยู ่ในรั้ว ไม่เข้าใจโลกว่าการท�างานนั้นต้องเจออุปสรรค 

อีกมากมาย ฝันว่าเรียนจบแล้วฉันจะไปเป็นผู้จัดการ จะไป

ท�างานแบบชิว ๆ ไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจชีวิต ขาดความมั่นใจ 

ในตัวเอง ไม่รับรู้คุณค่าของการท�างานหนัก แต่ด้วยความรัก

และทุ่มเทของแม่หลัง ๆ มาเขาก็เปล่ียนไปแล้ว เพราะแม่มีวิธี

ให้ลูกเรียนรู ้จนสุดท้ายเขากลับมาเข้าเรียนที่ปัญญาภิวัฒน์

กลายและเป็นคนละคน รับผิดชอบมีวินัย ประหยัด มีน�้าใจ 

กล้าอาสา ถ้าเอาการปฏิบัติน�าหน้าจะท�าให้เด็กเข้าใจง่าย  

ยกระดับตนเองได้เร็ว เข้ากับทีมได้เร็ว เรื่องแข่งกันเกรดสูง 

ไม่เอาแล้ว ได้เกรดสูงได้เกียรตินิยมแต่ไม่เข้าใจโลกมันท�าอะไร

ไม่ได้

ญ่ีปุ ่นเป ็นอีกประเทศที่น ่าทึ่ ง บ ้านเมืองเขาไม ่ มี 

ผู้ปกครองมาส่งลูกหน้าโรงเรียน เด็ก ๆ จะต้องถือกระเป๋า 

เข้าเรียนเอง ถูกสร้างระเบียบวินัย สร้างความเป็นตัวของ 

ตัวเอง อาจารย์ในมหาวิทยาลัยดูแลเด็กเหมือนลูก พวกเขา

ออกไปท�างานแล้วก็ยังกลับมาหาอาจารย์ การศึกษาไม่ใช่ผลิต

คนให้เป็นสินค้ากระป๋อง เขาเป็นคนต้องผลิตแบบคน สร้างคน

ให้มีจิตใจที่ดีด้วยอาจารย์ที่มีจิตใจที่ดี แม้จะออกไปท�างานแล้ว

ก็ย้อนกลับมาหาอาจารย์เพราะเขาผูกพัน

ดังนั้น ผมมีความหวังกับประเทศไทย อยากให ้

ประเทศไทยมีนักบริหารจัดการที่ดีในสังคมที่เปิดกว้างของ

ประชาคมอาเซียน เราจ�าเป็นต้องมีนักบริหารจัดการท่ีเข้าใจ

โลกเข้าใจชีวิต มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องตระหนักว่าท่านมีหน้า

ที่สร้างคน

ผู้ฟัง : เราสร้างนักบริหารจัดการไม่ค่อยได้ เพราะค่านิยม

ของคนไทยไม่ชอบค้าขาย ?

ผู้ฟัง : สกลนครอยู่ตรงกลางของมุกดาหารกับนครพนม 

ไม่มีจุดขายที่เด่นชัดเท่า 2 เมืองนั้น เราจะมีวิธีคิดเชิงบริหาร

จัดการอย่างไร ?

ผู้ฟัง : ยุทธศาสตร์กลุ่มสนุกหรืออีสานตอนบนที่คิดว่าจะ

เป็นเมืองหลวงของอาเซียน เรามีสะพานข้ามโขงมุกดาหาร

และสะพานนครพนม ท่านเห็นว่าอย่างไร ?

คุณก่อศักดิ์ : ครับ ค่านิยมนี้มีมาแต่อดีต แต่ตอนนี้ก�าลัง

เปลีย่นไปเพราะเราเป็นสงัคมออนไลน์ ก�าลงัคลายจากความคดิ 

เดิม ๆ SME จะโตต้องกล้าอยู่กับความจนก่อน ต้องค่อย ๆ 

ก้าวข้ึนมา เราต้องการนักจัดการท่ีจริงจังและภูมิใจในอาชีพ 

ห้ามโกง ไม่จ�าเป็นต้องรวยเร็ว ต้องขึ้นมาทีละ step ผ่านความ

เหน็ดเหนื่อยมาทีละขั้นตอน ต้องเรียนรู้เป็นขั้นตอน ไม่ว่า

เอกชนและภาครัฐเราต้องสร้างนักจัดการ อาชีพนี้ 10 ปีแรก

อาจไม่รวยแต่จ�าเป็นต้องมีคนแบบนี้

คุณก่อศักดิ์ : ต้องคิดนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน 

ก็ต้องคิดนวัตกรรมให้ได้ ถ้าความรู้ไม่สามารถแปรเป็นเงินได้

ไม่ถือเป็นนวัตกรรมนะครับ เป็นแค่เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องคิดให้ออก ตอนนี้ CP มีโครงการเซเว่น 

อินโนอวอร์ด (7innovation awards) เพื่อมอบรางวัลให้กับ

มหาวิทยาลัยที่คิดสินค้าแปลกใหม่ทันสมัยให้สามารถน�ามา

ขายในเซเว่น ฯ ได้

คุณก่อศักดิ์ : วิชาหนึ่งของปัญญาภิวัฒน์ก็เรียนรู ้เรื่อง  

“จีนกับ AEC” คนในหลายประเทศก็ตื่นตัว เราอย่าเอาแต่

ป้องกันหรือตั้งรับนะครับ อย่ามัวแต่มองว่าจะเสียหาย เราต้อง

คิดเช่ือมโยง ดูอย่างประเทศลาวเจริญก้าวหน้าผิดหูผิดตากว่า 

10 ปีผ่านมา เราต้องทันโลกความเปลี่ยนแปลง ผมเห็นด้วยว่า

อสีานจะเป็นเมอืงหลวงของ AEC เพราะท่ีตัง้อยูต่รงกลางค่อน ๆ 

 เราคิดมองให้เห็นโอกาส ต้องรุกเข้าไป
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ช่วง CEO ตอบค�าถาม



ผู้ฟัง : ผมเป็นผู้ใช้บัณฑิต แต่รู้สึกว่านักศึกษาที่ผลิตออกไป

ไม่ตรงกับที่ต้องการ ท�าอย่างไรจะให้เกิดความร่วมมือกัน 

จัดหลักสูตรที่ไม่เอาเปรียบเด็ก เรียนแล้วฝึกงานเสร็จแล้วให้

เขาไปต่อได้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มอย่างไรดี ผู้ประกอบการจะ

เข้ามาร่วมมืออย่างไรดี ?

คุณก่อศักดิ์ : คุณได้ตอบอยู่ในตัวอยู่แล้ว คุณเอาเด็กมา

ฝึกงานและต้ังใจที่จะไม่เอาเปรียบเขา คุณท�าได้ดีแล้ว และ

ต้องท�าให้มากขึ้น ส่วนมหาวิทยาลัยนั้นต้องรู ้จักโน้มลงมา

หาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

ผู้ฟัง : ผมอยากให้ท่านช่วยชักจูงครับ ให้ท่านได้กล่าวถึง

ความส�าคัญที่มหาวิทยาลัยจะได้สอนวิชาเก่ียวกับการ

บริหารจัดการเป็นวิชาบังคับได้ยิ่งดี ?

ผู้ฟัง : ผมเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ผม

อยากถามว่าท่านมีวิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร

อย่างไร ?

ผู้ฟัง : ขอค�าแนะน�าส�าหรับผู้ก�าลังจะจบการศึกษาออกไป

เริ่มต้นท�างาน ?

คุณก่อศักดิ์ : เอาเข้าจริง การเป็นผู้บริหารจัดการนั้นไม่ใช่

เฉพาะจะต้องมาจากการเรียนวิชาการบริหารจัดการนะครับ 

นักบริหารมือหนึ่งของแม็คโครก็มาจากนักบัญชี ผมมองว่าวิชา

ส�าคัญคือวิชาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มันเป็นวิชาของ

ความเป็นคนที่จ�าเป็นต่อการบริหารจัดการ อย่าเข้าใจผิดว่า

ฝ่ายบุคคลน้ันเพียงรับคนเข้ากับไล่คนออก ความจริงคือ 

สร้างคนพัฒนาคนนะครับ

คณุก่อศกัดิ ์: ต้องคิดก่อนว่า “อย่าหนีความขดัแย้ง” ตราบใด 

มีมนุษย์มันก็ต้องมีความขัดแย้ง มีคนตั้งแต่สองคนก็ต้องมี

การเมือง เราต้องมองความขัดแย้งว ่ามิใช ่เรื่องเลวร ้าย  

ผู้บริหารจะท�าให้ดีกรีความขัดแย้งลดลง หาสาเหตุและร่วมกัน

คลี่คลายมัน

คุณก่อศักดิ์ : อย่าไปเปรียบเทียบว่าใครมีเงินมากกว่าใคร 

เพราะคุณจะเสียเปรียบตั้งแต่ต้น คนเกิดมาไม่เหมือนกัน  

ให้มองเปรียบเทียบว่าคนบางคนไปฝึกงานแล้วมีคนชอบ มีคน

ให้โอกาส สักพักเขาจะได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้

ท�างาน และต่อไปเขาจะได้รับมอบงานและทรัพยากรให้

บริหารให้ขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนอีกคนไปท�างานไม่มีใครชอบ ท�างาน

อะไรก็เต็มไปด้วยปัญหา ไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานส�าคัญ 

จะหยุดกับท่ีเดิมไม่ถูกไล่ออกก็บุญแล้ว ความส�าเร็จอยู่ที่การ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เขาอาจจะไม่รวยเท่าเจ้าของหรอก

แต่เขาจะได้ซึ่งความส�าเร็จ เขามีความสามารถ เขาได้ท�าสิ่งที่มี

คุณค่าและมีทรัพยากรให้เขาจัดการ ถ้าให้เจ้าของมาบริหาร

อาจจะเจ๊งก็ได้ อย่าไปวัดท่ีเงินว่าเขารวยกว่าให้มองว่าเราได้

สร้างท�าสิ่งที่ดีมีคุณค่าก่อน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” ภายใต้

ชื่องาน “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” (Rajabhat University 

National and International Research and Academic Conference 

: RUNIRAC IV) ระหว่างวันที่ 2–5 ธันวาคม 2561 

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดบูธนิทรรศการ “1 ทศวรรษ 

กับการพัฒนาหนองหาร” พร้อมนี้ ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมวิทยา 

(ภูมิปัญญาท้องถิ่น คติชนวิทยา) จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

องคมนตรี ผู ้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนางสาวอัสฉรา นามไธสง 

นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการน�าเสนองานวิจัย 

ดีเด่นระดับชาติ ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “ระบบและกลไกการ 

ขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อ

ชุมชน 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

บูธนิทรรศการ มรสน. 

คว้ารางวัลชนะเลิศ 

จากงาน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”




