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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา น�าผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยน�าเสนอผลงานการวิจัยเพ่ือวิจัยเพ่ือสังคม “CBR พลังปัญญา 

ของแผ่นดิน” จากระบบการด�าเนินงานสู่นวัตกรรมวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 4.0 เข้าร่วมน�าเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 

2560 (Thailand Research Expo 2017) เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

ส�าหรับผลงานการวิจัยเพื่วิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน” จากระบบการด�าเนินงานสู่นวัตกรรมวิจัย

เพื่อท้องถิ่น 4.0 ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และ 

เงินรางวัล จ�านวน 25,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวที่ได้รับถ้วยรางวัล  

1 ใน 6 ของระดับ Gold Award 

งานนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ยังได้เครือข่ายพัฒนางานวิจัย

เพื่อต่อยอดให้สมบูรณ์และใช้ได้ในอนาคต

เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2560 ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 

2560 ได้แก่ อาจารย์จุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์ อาจารย์บ�ารุง รินทา 

อาจารย ์สมชาย พรหมโคตร และ นายธวัชชัย วิภาวิน  

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยได้รบัเกยีรตจิาก นายปัญญา มหาชยั นายกสภามหาวทิยาลัย 

พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลับผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ที่เคยปฏิบัติ

ราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแขกผู้มีเกียรติ

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูคุณงามความดีแก่ผู ้เกษียณอายุ

ราชการ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชุดการแสดงจากสภาคณาจารย์

และข้าราชการ และนักศึกษาด้วยบรรยากาศชื่นมื่นและอบอุ่น

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาต ิThailand Research Expo 2017

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก

มรสน. ได้รับถ้วยรางวัล

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

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

ปรัชญา

	 มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนครเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันา

ท้องถิน่มุง่ความเป็นเลศิทางวชิาการ	บนพืน้ฐานแห่งคณุธรรม	ร่วมช้ีน�าการ

พฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน์  

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิน่ทีม่คีณุค่าทางวชิาการ	พร้อมเข้าสู่ระดบัสากล

พันธกิจ    

	 1.	ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและคุณธรรม

	 2.	วิจยั	พฒันาองค์ความรู	้และถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถ่ิน

	 3.	ท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

	 4.	พัฒนาเครอืข่ายการเรยีนรู้			

	 5.	บรหิารจดัการให้มคีณุภาพ	

อัตลักษณ์

	 บณัฑติเป็นคนด	ีมจีติสาธารณะ	และมทีกัษะวิชาชพี

เอกลักษณ์

	 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน กันย�ยน พ.ศ. 2560

เ	รื่	อ	ง	เ	ด่	น	ใ	น	ฉ	บั	บ

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

02 05เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

04

มรสน. จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียน
“เมื่อน�้าท่วมสกลนคร”

มรสน. ได้รับถ้วยรางวัล
Gold Award จากงาน
Thailand Research
Expo 2017

มรสน. ร่วมแสดงความยินด ี
กับผู้ที่ได้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

08

ข่าวเด่น	มรสน.
H o t  N e w s  S N R U 

บทความ “เรื่องเล่าจากเกาหลีใต้”
โดย รศ.ภาวิณี แสนชนม์

จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

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	 		รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 	 		ส�านักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา		ธานี			รักษาการแทนผู้อ�านวยการกองกลาง

	 	 		ส�านักงานอธิการบดี

กองบรรณ�ธิก�ร

อาจารย์ลฎาภา	ศรีพสุดา	 นางสาวสทุราภรณ์	ตาลกลุ

นายรัตนกาญจน์		ค�าเพชรดี		 นายณัฐพล		น้อยนาง	 		

นายกิตติภัทร		ฝ่ายเทศ				 นายวีรพรรณ		รัตนะ	 		

นายสมภพ		เลิศศรี		 	 นายวิษณุ		กลมเกลียว			

นายพิสิษฐ์		ทวีโชคชัยธวัช	 นายศราวุฒิ		วังสุริ	 		

นายแสงเพชร		ตันปาน	 			 นายสันติ	อุทุมทอง

จากสภา	มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l
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เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี 

เปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื ้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสา 

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร และ อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คร้ังที่ 

7/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร อนุมัติให้อาจารย์นันทกาญจน์ เกิดมาลัย ด�ารงต�าแหน่ง  

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการ

จัดการ

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง และชาวมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจมา ณ โอกาสนี้

มรสน. ร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

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

อธิการบดี มรสน. ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์ รุ ่นท่ี 1  

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ 1 และ ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ 2 

ในการอบรมคร้ังนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ

ประชาชนท่ัวไป จ�านวน 100 คน เข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทักษะด้านภาษา

อังกฤษให้ผู ้เข้าร่วมการอบรมน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวแทน 

ของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นตัวแทนของชุมชนในการ

บรกิารนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาเทีย่วในจงัหวดัสกลนคร โดยได้รบัเกยีรตจิาก คุณอรชดุา 

แก้วพลอยา มัคคุเทศก์อาชีพที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า 

17 ปี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการท�างานจริงของมัคคุเทศก์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

ทั้ง 2 รุ่น

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ร่วมกับ เครือข่าย 

ภาคประชาสังคม กลุ่มนักธุรกิจรุ่นเยาว์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียน 

การจัดการภัยพิบัติ “เม่ือน�้าท่วมสกลนคร” เพื่อรวบรวบข้อมูลสถานการณ์น�้าท่วมจังหวัดสกลนครในแต่ละช่วงเวลา 

พื้นที่ และระดับความรุนแรง เพ่ือแลกเปลี่ยนชุดประสบการณ์การรับมืออุทกภัยของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการให้ 

ความช่วยเหลือ เพื่อได้ชุดข้อมูลน�าไปสู ่การออกแบบการบริหารจัดการอุทกภัยและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

ในอนาคต ณ ห้องบรรยายชั้น 3 ห้อง 19303 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา และเป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมด้วย

หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดสกลนคร ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครังนี้    

ข่าวเด่น	มรสน.
H o t N e w s  S N R U

มรสน. ร่วมจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ “เมื่อน�้าท่วมสกลนคร”

มรสน. จัดอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์
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เมื่อวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2560 ชมรมคนรักหนังสือและสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปี 3” ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

ผดุงวิทยา ต�าบลฮางโฮง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร์ ร่วมกันปรับปรุงห้องสมุดหลังจากที่โดนน�้าท่วม เมื่อวันท่ี 28 – 30 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา  

ซึ่งนักศึกษาได้ร ่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดหมวดหมู ่หนังสือ จัดมุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จัดมุมส่งเสริมการอ่าน จัดมุมวารสาร จัดมุมนิทรรศการส่ื่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา จัดตกแต่ง 

ห้องสมุดและปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี

การศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยมี 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครู

อาจารย์ด้วยพานดอกไม้ธูปเทียน จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจ�าปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของชมรมต่างๆ กว่า 20 ชมรม เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้สมัคร

เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ส�าหรับโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนา 

ในด้านความคิด ความสามารถ และประสบการณ์ในการท�างานเป็นทีม เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และประสบการณ์ 

ใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษานอกจากการเรียนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์

คณะครุศาสตร์ มรสน. จัดงาน “ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู” ประจ�าปี 2560

ค่ายห้องสมุดนี้
พี่ราชภัฏให้น้อง ปี 3

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มรสน. จัดโครงการ
“เปิดโลกกิจกรรม” ประจ�าปี 2560
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เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

รองอธิการบดีฝ ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงาน

อธิการบดี ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน พร้อมกับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ�าปีการศกึษา 2559 ณ ห้องประชมุสรสัจันทร ชัน้ 2 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการฯ 

ได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพภายใน จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 

เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตลอดจน

การสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานอธิการบดี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาโคขุนโพนยางค�า” เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2560 โดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ 9 หน่วยงาน 

ได้แก่ ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค�า จ�ากัด องค์การบริหารส่วนต�าบลเหล่าปอแดง องค์การบริหารส่วนต�าบล

ห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนหอม และองค์การบริหารส่วนต�าบลดงชน และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560  

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้มาตรฐานฟาร์มแก่เกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย

ร่วมกัน การให้ค�าปรึกษา ตลอดจนการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและข้อมูลด้านการเล้ียงสัตว์ระหว่าง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องการผลิตสัตว์ท้ังภาครัฐและเอกชน และเพื่อส่งเสริม 

ให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางค�า

ส�ำนกังำนอธกิำรบด ีมรสน. รบักำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559

สาขาสัตวศาสตร์ มรสน. 

สร้างเครือข่ายพัฒนาโคขุนโพนยางค�า
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เมื่อวันที่ 11 -18 กันยายน 2560 งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด

โครงการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยส�าหรับบุคลากรทางด้าน 

การศึกษาของเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในวันที่  

15 กันยายน 2560 ได้ต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น 2 อาคาร 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี กล่าวต้อนรับพร้อมแนะน�าคณะผู้บริหารบุคลากร 

จากนั้นตัวแทนคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวแสดงความขอบคุณในการต้อนรับ 

พร้อมแนะน�าคณะบุคลากรทางการศึกษาจาก 3 สถาบัน คือ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ บุคลากรจาก

วิทยาลัยครูกวางตรี  และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ดานัง และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกิจกรรม 

ความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันในอนาคต

เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการ

ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน�้าพุ ต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร ณ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ�ารุง น�าโดย ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดี อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา

ชมรมดนตรี - นาฏศิลป์ ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน และ 

ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในบ้านแป้น มีความรู้ความเข้าใจด้านดนตรีและการแสดงท้องถ่ิน ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ชาวบ้าน ครูและนักเรียน เป็นอย่างดี

เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท พร้อมด้วย รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ผู้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

และผู ้บริหาร คณาจารย์เข ้าร ่วมพิธี เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญาโท และนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู น้อมจิตปวารณาตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูด้วยพานดอกไม้ธูปเทียนที่งดงาม

มรสน. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนของชุมชน

มรสน.	 ให้การต้อนรับคณะบคุลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา น้อมจิตปวารณาตน 
เป็นศิษย์ที่ดีใน “พิธีไหว้ครู” ประจ�าปีการศึกษา 2560
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา : นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญาเอก สาขาบริหารการศึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “นโยบายการจัดการ

เรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0” อาจารย์ภวภาวัน ล้อมหามงคล อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “พิธีการบนโต๊ะอาหาร

ตะวันตก” คุณศิริวรรณ ยะไชยศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ 

“การผลิตสื่อการเรียนการสอน online” และ ผศ.ดร.คารม ไปยะพรหม อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ฝึกสอนการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม

ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมีการ 

ขอค�าแนะน�าจากวิทยากรในเทคนิคต่างๆ ที่จะน�าไปเพื่อใช้แก้ปัญหากับนักเรียน 

ในการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ออกภาคสนามเรียนรู้ เรื่อง “พืชสมุนไพรใกล้ตัว” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น สามารถแยกประเภทของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดได้ เช่น 

พืชสมุนไพรทั่วไป พืชสมุนไพรหายาก พืชสมุนไพร พืชสวนครัว ซึ่งนักเรียนเดินส�ารวจแปลงสมุนไพร เพื่อสังเกตสมุนไพร

หลากหลายชนิด ศึกษาวิธีการดูแลและเพาะปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิด สัมภาษณ์ข้อมูลจากวิทยากร และร่วมกิจกรรม

ปฏิบัติแปรรูปสมุนไพรเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ เช ่น ท�ายาหม่องสมุนไพร ท�าขี้ ผ้ึงสมุนไพร  

ท�าสเปรย์ตะไคร้หอม บันทึกข้อมูลสมุนไพรที่สนใจเพื่อน�ามาเพาะปลูกที่โรงเรียน

ห้องเรียนวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร จัดกิจกรรม “คิดถึงอาจารย์ปู ่  

คิดถึงนิพนธ์ อินสิน” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 

13 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี คณาจารย์ ญาติ มิตร ลูกศิษย์ผู้ร่วมคิดถึงครูนิพนธ์ อินสิน เข้าร่วม

กิจกรรมและร่วมชมการแสดงจากกลุ่มเด็กบ้านทานตะวัน ในกิจกรรมนี ้

นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ได้บรรยาย “คิดถึงนิพนธ์ อินสิน 

: คิดถึงอะไร” และร่วมวางดอกไม้ร ้อยดอกคิดถึงอาจารย์ปู ่ ร ่วมกับ 

คณาจารย์ ญาติ มิตร ลูกศิษย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โรงเรยีนวถิธีรรม	จดักจิกรรมภาคสนามเรียนรู้	“พืชสมุนไพรใกล้ตัว”

งานศึกษาและฝึกอบรม	มรสน.	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา

 ชาว มรสน. ร่วมกิจกรรม “คิดถึงอาจารย์ปู่ คิดถึงนิพนธ์ อินสิน”
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อันยองฮาเซโย... การเดินทางไปท�าภารกิจด้านการ

วิจัยครั้งที่  2 ของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอก 

กาญจนาภิเษก (คปก.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้วิจัย

ได้เลือกประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเหตุผลว่าครั้งแรกได้เลือก

ประเทศฝร่ังไปแล้วคือฟินแลนด์ (เรามักจะติดภาพว่าผู้คน

ต่างชาติท่ีเราเรียกว่า “ฝรั่ง” มักจะเข้าท่ากว่าเรา)  

ซึ่งฟินแลนด์มีความแตกต่างจากประเทศไทยมากมาย 

ทั้งด้าน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ภูมิอากาศ ฯลฯ ดังนั้น

อีกหนึ่งประเทศผู ้วิจัยควรเลือกจึงเป็นประเทศในแถบ

เอเชีย เพื่อให้ได้เรียนรู ้แนวคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

เพื่อนบ้านใกล้ตัว ผู้วิจัยเลือกประเทศเกาหลีใต้ เพราะเป็น

ประเทศที่มีประวัติการพัฒนาประเทศใกล้เคียงกับเรา 

เกาหลีใต ้มีอะไรดี? เมื่อประมาณ 40 ปีก ่อน 

ประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย เป็นประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาเหมือนกัน (เมืองไทยอาจจะดีกว่าด้วยซ�้า เนื่องจาก

เราไม่เคยเจอภาวะสงคราม ข้าวยากหมากแพง ทุกข์ยาก

แสนสาหัส) แต่ในปัจจุบันเกาหลีใต ้ผงาดขึ้นมาเป็น

ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของโลกไปแล้ว มันน่าทึ่งและน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อน�ามาปรับและประยุกต์ใช้

กับการท�างานและการใช้ชีวิต

ประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้น�าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่น่า Coppy by Learning เลียนแบบและ

เรียนรู้ รัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมเกาหลีใต้โดยมี

แผนการสร้างนวัตกรรมทาง เศรษฐกิจด้วยการมุ่งเน้นการปฏิรูปใน 4 ด้าน คือ 1) ภาคสาธารณะ 2) แรงงาน 3) การเงิน 

และ 4) การศึกษา รวมถึงการลดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้รุ่งโรจน์ กระแส K - POP เช่นเพลง ดนตรี

หรือวัฒนธรรมอาหารที่ถ่ายทอดผ่านละคร ภาพยนตร์ ฯลฯ น�ามาผนวกกับการเล่าเรื่องผ่านมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ 

ของเกาหลใีต้อย่างลงตวั เช่น การแต่งกาย  การกนิ ฯลฯ กระแสความนิยมดงักล่าวจงึเกดิความส�าเร็จในการสร้างตราสินค้า 

ของเกาหลี (Korean Branding)  

ปัจจุบันวัฒนธรรมเกาหลีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิธีคิด วิถีชีวิตคนไทยรุ่นใหม่ผ่านภาพยนตร์ ละคร เพลง ฯลฯ 

มากมาย และส่งผลให้คนไทยปรารถนาที่จะไปเยือนเกาหลีให้ได้ซักครั้ง ซึ่งการไปเยือนเกาหลีใต้ของคนไทยนั้นได้รับ 

ข้อยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ หากมีพาสปอร์ต สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้เลย และสามารถอยู่อาศัย 

ท่องเที่ยวได้อย่างเสรีถึง 90 วัน แต่การเข้าเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยหลายราย 

เรื่องเล่าจากเกาหลีใต้
รศ.ภาวิณี แสนชนม์ คปก. รุ่น 17

นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

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

นับหมื่นรายในแต่ละปี

เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้ถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีใต้

(เทคนิคของผู้วิจัยที่ใช้กับตัวเองเล็กๆ น้อย)

1) พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและ

จัดการซื้อตัวเครื่องบินได้ตามอัธยาศัยทั้งแบบโลว์คอร์ส 

ซึ่งราคาไป - กลับ ประมาณ 12,000 บาท หรือสายการบิน 

อื่นๆ เช่น การบินไทย เอเชียน่าแอร์ไลน์ ราคาไป - กลับ

ประมาณ 20,000 บาท (สามารถซื้อแบบออนไลน์หรือซื้อที่

เคาร์เตอร์สายการบินได้เลย) และข้อมูลท่ีกรอกขณะซ้ือต๋ัว

ควรตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทาง (ไว้ตรวจสอบ

ขณะเช็คอินขึ้นเครื่องหรือระหว่างเข้าประเทศที่ควรแนบ

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ไปด้วย) ผู้วิจัยเลือกใช้แอร์เอเชีย 

เพราะราคาถูกกว่าที่อื่น

2) เอกสารยืนยันตัวตนและความน่าเช่ือถือ เช่น 

หนงัสอืรบัรองการท�างาน ใบรบัรองเงนิเดือนจากหน่วยงาน 

หรือนามบัตร หรือหนังสือเชิญการเข้าร่วมงานสัมมนา

วิชาการ ตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ เพื่อยืนว่าเราจะเข้าไป

แล้วกลับจริงๆ นะ เป็นต้น

3) ควรทราบแผนการคร่าวๆ ระหว่างอยู่ในเกาหลี 

เช ่น ท่ีพัก สถานท่ีท่องเทียว (เผื่อไว ้ตอบเจ ้าหน้าที่ 

ด่านศุลกากร) 

4) ควรท�าความเข้าใจและท่องประโยคท่ีคาดว่า 

จะถูกถามไว้บ้าง เช่น จุดประสงค์ในการมาเยือนเกาหลีใต้ 

จะไปที่ไหน พักที่ไหน ฯลฯ (ท�าหน้าตายิ้มแย้ม ทักทาย เช่น 

Hello.. เมื่อเดินเข้าช่องตรวจสอบ อย่าตื่นกลัวและวิตก

กั งวลจนเกิน เหตุ  เพราะจะส ่อความไม ่น ่ า เชื่ อถือ  

จะถูกสนใจและเพ่ิงเล็งเป็นพิเศษ) และเทคนิคอื่นๆ เช่น 

การแต่งกายควรสภุาพเนือ่งจากข่าวคราวทีค่นไทยเดนิทางไป 

ท�าอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ค่อนข้างเยอะ จึงไม่ควรสร้าง 

จุดสนใจมากเกินไป แค่นี้ก็สามารถเข้าเกาหลีได้แล้ว

ผู้วิจัยอยู่เกาหลีใต้ระหว่างเดือนเมษายน 2560 -  

กรกฎาคม 2560 รวมเวลา 3 เดือนกว่า และอยู่ภายใต้ 

การดูและของ Professor Dr. Kim Yong ที่  Department 

of Library and Information Science, Chonbuk  

National University, South Korea ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งอยู่ที่เมืองจอนจู ห่างจากกรุงโซล ประมาณ 200 ก.ม.  

ใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารประมาณ 3 ชั่วโมง หรือ

รถไฟความเร็วสูง (KTX) 2 ชั่วโมง 

เมื่อผู้วิจัยไปถึงได้เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารจาก

สนามบินอินชอน ตรงไปท่ีเมืองจอนจู สนนราคาค่ารถ  

24,000 วอน หรือประมาณ 800 บาท (ค�านวณคร่าวๆ  

10,000 วอน ประมาณ 300 บาท) ซึ่งรถโดยสารของ

เกาหลีใต ้นั้นสะดวกสบาย เบาะรถมีขนาดใหญ่มาก  

เมื่อจะขึ้นรถต้องใช้ต๋ัวโดยสารที่มีบาร์โค้ดยื่นไปที่ช่อง 

ข้างคนขับเพื่อเช็คอิน พนักงานขับรถสามารถตรวจสอบ

จ�านวนผู้โดยสารได้โดยง่าย และระบุที่นั่งชัดเจน เมื่อถึง

เวลารถจะออกเดินทาง พนักงานขับรถจะเดินมาตรวจสอบ

ว่าผู ้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยหรือยัง มิฉะนั้น 

รถจะไม่ออกเดินทางโดยเด็ดขาด (สอบถามได้ความว่า 

ถ้ามีการตรวจสอบพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัด พนักงาน 

ขับรถจะถูกลงโทษสถานหนัก) เมื่อรถวิ่งไปได้ประมาณ  

1 ชั่วโมงครึ่ง จอดพักรถที่ Rest Area ประมาณ 15 นาที 

เพื่อให้พนักงานขับรถพักและผู้โดยสารท�าภารกิจส่วนตัว 

เช ่น เข ้าห ้องน�้าที่แสนสะอาดและมีเยอะมาก หรือ 

รับประทานอาหาร ซื้อของฝาก ฯลฯ ระหว่างเดินทาง 

มีสิ่งที่ประทับใจคือ ระบบคมนาคม ถนนทุกสายที่เชื่อม

ระหว่างเมืองเป็นถนนยกระดับ 6 เลนทั้งหมด และ

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีภูเขาประมาณ 70 % ของพื้นที่

ทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นจึงมีการเจาะภูเขาเพื่อให ้

รถและรถไฟวิ่งได้โดยสะดวก... สุดยอด

เมื่อเดินทางไปถึงเมืองจอนจู มีเพ่ือนนักศึกษา

ปริญญาเอกมารอรับและพาไปหอพัก แนะน�าการใช ้
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ห้องสมุด และสถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยชูลบุก 

รวมทั้งการใช้ชีวิตที่เมืองจอนจู เพื่อนได้แนะน�าให้ซื้อบัตร 

T-Money ที่ร ้านสะดวกซื้อ ซ่ึงเป็นบัตรที่ช่วยอ�านวย 

ความสะดวกในการใช้ชีวิตท่ีเกาหลีใต้ได้ดีมาก เพราะ

สามารถใช ้เป ็นบัตรโดยสารและใช ้ซื้อของที่ร ้านค้า 

ที่ร่วมโครงการ เช่น 7 - 11, Lotte, Watson ฯลฯ โดย 

ไม่ต้องพกพาเงินสดและที่ส�าคัญราคาจะถูกกว่าจ่ายด้วย

เงินสด (ทราบว ่ารัฐบาลเกาหลีพยายามรณรงค ์ให ้

ประชาชนใช้บัตรเหล่านี้เพื่อลดการพกพาและใช้เงินสด)  

และได้เข้าพบรายงานตัวกับ Professor Dr. Kim Yong  

พูดคุยวางแผนการท�างานและการใช้ชีวิตที่เกาหลีใต ้

ร่วมกัน และที่ปรึกษาได้จัดให้นั่งร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษา

ปริญญาเอก 4 คน จากการสนทนาและพูดคุยกับอาจารย์

และเพื่อนชาวเกาหลี มีแนวคิด วิ ธี คิดคล ้ายกันกับ

ฟินแลนด์คือ ทุกวันจันทร์อาจารย์ที่สาขาวิชาต้องประชุม

แบบไม่เป็นทางการ (Coffee Time) เพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้แนวคิด การท�างานร่วมกัน และทุกวันพฤหัสบดี

นักศึกษาปริญญาเอกต้องประชุมรายงานความก้าวหน้า 

ในการท�างานวิจัยเป็นประจ�า อีกอย่างที่น ่าสนใจคือ  

การท�างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท 

ต้องสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่อาจารย ์

ที่ปรึกษาขอทุนวิจัยจากรัฐบาล เช่น Professor Dr. Kim 

Yong ที่ปรึกษาชาวเกาหลีใต้ มีความเช่ียวชาญเรื่อง 

การจัดการฐานข้อมูล และรับทุนวิจัยจากรัฐบาลเกี่ยวกับ

การจัดการจดหมายเหตุ (Achieve Management) 

นักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์จึงต้องท�าวิจัย

เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องและได้รับทุนเรียนและวิจัยจาก

รัฐบาลทุกคน ดีนะเพราะทิศทางการวิจัยมีความชัดเจน

และสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลและสังคม  

น�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศชาตไิด้อย่างแท้จรงิ

และอีกอย่างคือ การเรียนในระดับปริญญาเอกในแต่ละ

รายวิชา ไม่วัดผลด้วยการสอบ แต่ต้องมีบทความตีพิมพ์

ตามทีอ่าจารย์ผู้สอนก�าหนด เพ่ือเป็นการฝึกฝนการน�าเสนอ

งานวชิาการและต้องศกึษาค้นคว้าและการอ่านอย่างจรงิจงั 

(คนเกาหลีมีวินัยและซื่อสัตย์ ไม่มีการลอกงานทางวิชาการ

หรือการจ้างท�าแน่นอน)

ประชาชนคนเกาหลีส่วนมากจะเป็นคนที่จิตใจดี

และเป็นมิตร เหมือนคนไทย เมื่อผู้วิจัยเดินทางส�ารวจเมือง

ต่างๆ เพือ่เกบ็ข้อมลูประกอบการวจิยั ได้รบัความช่วยเหลอื 

ตลอด ถึงแม ้ว ่าส ่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษไม ่ได ้  

แต่สามารถส่ือสารเข้าใจได้ โดยใช้ Google Translate 

แปลเป็นภาษาเกาหลี (อันนี้เป็นเทคนิคการเอาตัวรอด 

ที่ส�าคัญมาก) จะได้รับการช่วยเหลืออย่างมีไมตรีจิตและ

กระตือรือร ้น นอกจากนี้ผู ้วิ จัยได ้ปฏิบัติภารกิจด ้าน
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วิชาการ เช่น ร่วมน�าเสนอผลงานทางวิชาการที่

ต่างเมือง ในวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2560  

งาน KLISS 2017 1st International Conference  

ที่ Kongju National University South Korea 

ในหวัข้อ The Status and Problems of Indigo 

Fabric Information Management of  

Community Enterprise Groups in Sakon 

Nakhon  Province ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ี ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

ชูลบุก (Chonbuk National Uinversity) และ

ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ และแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้วิธีการท�างานและการวิจัยจากอาจารย์

และเพื่อนนักวิจัย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจอนจู (Jeonju University) 

ศึกษาดูงานที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชอนซุก และ

ห้องสมุดแห่งชาติเกาหลีใต้ (The National   

Library of Korea) ศึกษาดูงานที่ห ้องสมุด

มหาวทิยาลยัอนิฮา (Ewha Womans University) 

 และห้องสมุด Starfield Coex Mall และศึกษาดูงานศูนย์

ข้อมูลท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ในกรุงโซล สิ่งท่ีพบเห็นและ

สัมผัสได้จนชินตาคือคนเกาหลีได้รับการฝึกฝนให้เป็น

คนจริงจัง ตั้งใจ มีวินัยและมีความรักชาติ ทะเยอทะยานใน

การพัฒนาประเทศชาติสูงมาก ตระหนักและให้ความ

ส�าคัญในหน้าที่ของตนเองยิ่งนัก มีความกระตือรือร้นใน

การพัฒนาตนเอง ภาพเด็กๆ เยาวชน คนท�างานผู้สูงอาย ุ

เข ้าไปอ่านหนังสือเป็นภาพที่ชินตา มีครั้งหนึ่งผู ้วิจัย 

ได ้พูดคุยกับผู ้สูงวัยหลังเกษียณที่ เข ้าไปใช ้ห ้องสมุด

ประชาชนจอนจูอยู ่เป็นประจ�าเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษ 

จากสื่อการเรียนที่มีบริการมากมายเพียงเพื่ออยากสื่อสาร

กับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้รู้เรื่อง (สร้างความประหลาดใจ

ให้กับผู้วิจัยยิ่งนัก ต้องจริงจังขนาดนี้เลยหรืออย่างไรทั้งที่

อายุมากแล้ว) 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้ มีความทันสมัย

และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไร้ข้อจ�ากัด

เรื่องสถานที่ เวลาอย่างแท้จริง นักศึกษาทุกคนจะมี 

บัตรนักศึกษามีรหัสบาร์โค้ดสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับ

หน่วยงานทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เช่นใช้เป็นบัตร 

เข้าห้องสมุด แตะท่ีเครื่องบันทึกการเข้า - ออกของผู้ใช้

บริการหรือใช ้บริการถ ่ายเอกสารของมหาวิทยาลัย  

(มี เครื่ องถ ่ ายเอกสารแบบบริการตัว เองอยู ่ทุกตึก 

ของมหาวิทยาลัย ) ก่อนเข้าใช้ห้องสมุดนักศึกษาต้องจอง 

ที่นั่งอ่านส่วนบุคคล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ห้องบริการโต๊ะ

ส�าหรับโน้ตบุ๊คส่วนตัว ห้องดีวีดี ห้องภาพยนตร์ ฯลฯ โดย

ส�ารองที่นั่งผ่าน Application นอกจากนี้เกาหลีใต้ ยังเป็น

ผู ้น�าในการพัฒนานวัตกรรมส�าหรับใช้ในห้องสมุด เช่น

เครื่องอ่านหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสือ

หายากอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในห้องสมุดยังแบ่งเป็นโซน

ต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ห้องส�าหรับท�ากิจกรรมกลุ่ม  

โซนเงียบส�าหรับอ่าน โซนใช้โทรศพัท์หรือพูดคุย นอกจากนี้ 

ในแต่ละชั้นยังมีตู ้ส�าหรับใช้โทรศัพท์ในชั้นเงียบด้วย 

สุดยอดบริการ และที่ส�าคัญนักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด 

โดยเคารพกติกา มีวินัยในการใช้ห้องสมุดอย่างเคร่งครัด 

และจริงจัง ตั้งใจอ่าน ตั้งใจศึกษาค้นคว้ากันอย่างแท้จริง

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาห้องสมุด 

ทุกประเภทของประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายที่ชัดเจน 

จากรัฐบาลและเป็นเอกภาพ ได้รับการให้ความส�าคัญ 

และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการบริการห้องสมุด 

และส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการศึกษาหาความรู้
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อย่างจริงจัง เพราะมีความเชื่อว่าหากประชาชนอ่านมาก 

ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอและมีองค์กรบริการข้อมูล ความรู้ 

ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ มีประโยชน์ จะส่งเสริมให้ประชาชน

ด�าเนินชีวิตอย่างฉลาด เมื่อประชาชนฉลาด ประเทศชาติ

ย่อมเจริญ มิน่าประเทศเกาหลีใต้จึงเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาตนเองเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วได้ น่าสนใจ 

ยิ่งนัก นอกจากนี้แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ได้รับโอกาส 

ให้ไปท�าวิจัยที่เกาหลีใต้ ผู ้วิจัยยังได้ใช้เวลาว่างเดินทาง 

ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิดของคน

เกาหลีใต้ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้และมีโอกาสได้ต้อนรับ

เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาเอกจากเมืองไทย เพ่ือนอาจารย์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตลอดจนญาติมิตร 

ทีต้่องการไปเยอืนเกาหลใีต้และมโีอกาสข้ามไปเมอืงฟุกโุอกะ 

ประเทศญี่ปุ่น ท�าให้ได้เรียนรู้ว่า การเปิดหู เปิดตา เปิดใจ 

เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อาจจะยากเมื่อต้องเริ่มต้น แต่เม่ือ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ร่วมพิธี

เปิดกิจกรรม “Kick off Big cleaning ห้วยทราย รวมใจ คืนคลองสวย น�้าใส 

ไทสกลนคร” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) รวมใจ 

คืนคลองสวย น�้าใส ไทสกลนคร ณ โดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  

เพื่อท�าความสะอาด หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมจังหวัด

สกลนคร โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้น�าบุคลากรและนักศึกษาร่วม

กิจกรรมในการรณรงค์ท�าความสะอาด เก็บขยะ ก�าจัด

วัชพืช ผักตบชวา กิ่งไม้ ณ ล�าห้วยทรายช่วงระหว่าง 

ชุมชนหนองบัวสามัคคีถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระยะทาง 4 ก.ม. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ นักเรียน ท่ีร่วมกิจกรรม

ท�าความสะอาดในครั้งนี้

มรสน. สกลนครร่วมกจิกรรม Kick off big Cleaning ห้วยทราย
“ร่วมใจ คืนคลองสวย น�้าใส ไทสกลนคร” กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ท�าได้และได้ท�าจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค ่าและ 

ยิ่งใหญ่ และสร้างแรงบนัดาลใจในการท�างานและการใช้ชวีติ 

ทีม่ค่ีายิง่

ก่อนจบ “เร่ืองเล่าจากเกาหลีใต้” ขอขอบคุณ

โอกาสดีๆ จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

ส�านักงานวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณอาจารย์ 

ทีป่รึกษา Professor Dr. Kim Yong, รศ.ดร.น�า้ทิพย์ วิภาวนิ 

แขนงสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และเพื่อน

นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท Department of 

Library and Information Science, Chonbuk National 

University, South Korea และเพื่อนๆ ชาวไทยที่ไป 

เยี่ยมเยือน ประสบการณ์ ความทรงจ�าเหล่านี้จะตรึงตรา 

ไปอีกแสนนาน และจะน�ามาปรบั ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป



เมื่อวันที่  20 กันยายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดโครงการ “สัมมนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับทิศทางการตอบโจทย์สังคมในอนาคต” ณ ห้องประชุม

ใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกีียรติจาก นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อ�านวยการสถาบัน

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นวิิทยากรให้ความรูแ้ก่ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้ทราบถึงทิศทางการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป

เมือ่วนัที ่ 20 กนัยายน 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จัดพิธีลงนามบันทึกข ้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร กับ 

บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้นวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถของ

โรงงานต้นแบบแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธกิารบด ีและ นายพพิฒัพงษ์ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด  

เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสรสัจนัทร ชัน้ 2 อาคาร 10 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

มรสน. จัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับทิศทางการตอบโจทย์สังคมในอนาคต

มรสน. MOU ร่วมกบัดอยค�ำ เพือ่พฒันำกำรศกึษำด้ำนอตุสำหกรรมเกษตร



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศเจตจ�านง

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560


