ข่าวเด่นในฉบับ
" นายกสภามหาวิทยาลัยฯ อวยพรปีใหม่
" สภาคณาจารย์เชิญร่วมโครงการ Green Heart
" คอลัมน์ .. Good Morning TEA with C&l
" มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานน้ำดืม่ ทะเลแก้ว
ฉบับที่ ๑๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันจันทร์ท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๗ " นักกีฬามรพส. พร้อมแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์”

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ อวยพรปีใหม่
ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานโดยยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

เมือ่ วันเสาร์ท่ี ๔ มกราคม ทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ครัง้ ที่ ๙๒ (๑/๒๕๕๗) ซึง่ ในการประชุมดังกล่าว พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสภาฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ สำหรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก พร้อมทั้งคอยส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการทำงาน
อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมายเพียงใด ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้
ด้วยความราบรืน่ ในโอกาสนี้ นายกสภาฯ ในฐานะผูแ้ ทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้
แด่ นายสมศักดิ์ โชติรตั นะศิริ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักงบประมาณ
คนปัจจุบนั

สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. โดย ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน ได้นำระบบ e - Meeting ด้วย window Surface มาใช้
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นครัง้ แรก ซึง่ เป็นระบบทีส่ ามารถบริหารจัดการ
เอกสารการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว อีกทัง้ ยังสามารถลดปริมาณการใช้เอกสารในการประชุม

สภาคณาจารย์ฯ เชิญชวนบุคลากร มรพส. ร่วมเปิดใจในกิจกรรม Green Heart
พร้อมสัญจรเปิดโอกาสให้บคุ ลากรตามหน่วยงานต่างๆ ร่วมสำรวจปัญหา

ผศ.ศิรพ
ิ ร ไชยเมือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. เปิดเผยว่า สภาคณาจารย์ฯ เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
“โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยทางสภาคณาจารย์ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ทรัพยากรบุคคลจะเป็นแรงผลักดันให้
นโยบายดังกล่าวสามารถขับเคลือ่ นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดจัดโครงการสภาคณาจารย์ฯ สัญจร (Green Heart)
ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สำรวจปัญหาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าตามสายงาน การทำงาน สวัสดิการ
และอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
สภาคณาจารย์ฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านทีส่ นใจ ได้เข้าร่วมเปิดใจกับกิจกรรม Green Heart ซึง่ จะจัดขึน้
ณ ห้องประชุม ชัน้ ๓ กองพัฒนานักศึกษา โดยแบ่งการจัดกิจกรรม ดังนี้
สำหรับอาจารย์
ครัง้ ที่ ๑ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : คณะจากสายวิทยาศาสตร์ (ควท., คทก., คทอ.)
ครัง้ ที่ ๒ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : คณะจากสายสังคมศาสตร์ (คคศ., คมส., ควจ.)
สำหรับเจ้าหน้าที่
ครัง้ ที่ ๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : คณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์
(๖ คณะ, สวบ., สศว., สวจ., ศูนย์วทิ ย์ฯ, หอพัก, สระว่ายน้ำ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนสาธิตฯ)
ครัง้ ที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
(กก., กบศ., กนผ., กบค., กนศ., สปค., สบฑ., ศูนย์ IT, สำนักงานสภาฯ)
ทัง้ นี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะสรุปประเด็นทีไ่ ด้จากการสำรวจความคิดเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัย และจะ
กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการของสภาคณาจารย์ฯ ในระยะต่อไป จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยแจ้งรายชือ่ ตามแบบตอบรับทีห่ น่วยงานทีท่ า่ นสังกัด แล้วส่งกลับคืนทีส่ ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์
มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ภายในไม่เกินวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๙๒

X X แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านทางเว็บไซต์ ..สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จำกัด แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบว่า ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.phsc.net

สวัสดีปใี หม่๒๕๕๗

By : Dr. Aree Preedeekul

“ความสุข” และ “สารัตถะ” ทีเ่ ดินทางเข้ามาในชีวติ ของเราไม่นา่ จะมีเพียง “คืนแห่งวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”
แค่คำ่ คืนเดียวเท่านัน้ พระพุทธวจนะหนึง่ ทีเ่ รารับรูม้ าเนิน่ นานคือ “ความสุขและความทุกข์อยูท่ ใ่ี จ” จึงเป็นไปได้ทเ่ี ราสามารถ
ออกแบบชีวิตของเราให้มีความสุขตามความเหมาะสมของกาลเทศะหรือตามสไตล์ของแต่ละบุคคล ดังข้อความหนึ่ง
ในหนังสือที่มีชื่อว่า “The Writing Life” เขียนโดย แอนนี่ ดิลลาร์ด ที่กล่าวไว้ว่า “แต่ละวันของเราเป็นอย่างไร
ทัง้ ชีวติ เราก็เป็นอย่างนัน้ ”
คอลัมภ์ Good Morning TEA with C&I มีฐานคิดมาจากการที่ได้สื่อสารกับบุพการีผู้มีพระคุณ อาจารย์
ผูใ้ ห้แสงสว่างแห่งปัญญา นักคิดทีย่ ง่ิ ใหญ่ นักวิจยั นักการศึกษา เพือ่ นร่วมงาน และศิษย์อนั เป็นทีร่ กั ซึง่ แต่ละท่านต่างมี
วิธกี ารทีห่ ลากหลายทีจ่ ะอธิบายถึงสารัตถะหลายๆ ด้าน ทีผ่ เู้ ขียนขอนำมาเชือ่ มโยงกับพันธกิจอันทรงเกียรติในบ้านพิบลู :
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา หรืออาจจะเป็น
ความสุขเล็กๆ ในใจคุณ
จากชื่อนั้นสำคัญไฉน “Good morning : สวัสดียามเช้า” ผู้เขียนนึกถึง “สุโขทัย” ซึ่งมีความหมายว่า “รุ่งอรุณ
แห่งความสุข” ส่วน “TEA” ลูกศิษย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์กลุ่มหนึ่งใช้เป็น code ในการสร้างรหัส
สรุปผลการเรียนครั้งเมื่อเรียนในหัวข้อ “หลักการจัดการเรียนรู้” ฟังเหตุผลที่กำหนดรหัสของแต่ละตัวอักษรแล้วน่าชื่นชม
ในความคิด ดังนี้ อักษร T แทนคำว่า teacher, teach โดยให้ความหมายว่า การเป็นครูทด่ี นี น้ั ควรมีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง
มีความลุ่มลึกในศาสตร์ต่างๆ และควรมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ อักษรตัวถัดมาคือ E ใช้แทน education
คือ การศึกษาเป็นเครือ่ งมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ค่า มีความหมาย และมีความเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์
และอักษร A แทน attribute ได้แก่ คุณลักษณะอันดีงามของความเป็นครูนน้ั ควรเป็นเช่นไร ส่วนอักษร “C&I” นัน้ ผูเ้ ขียน
คัดเลือกแนวคิดทีส่ อดคล้องกับบทบาทและหน้าทีอ่ นั สำคัญของความเป็น “ครู : instructor” โดยมีความเชือ่ ว่า เราทุกท่าน
ได้สง่ั สมศาสตร์ทม่ี คี วามสำคัญยิง่ อยูใ่ นตนเองอย่างน้อย 2 ประการได้แก่ อักษร C แทนคำว่า Curriculum : หลักสูตร และ
อักษร I มาจากคำว่า Instruction : กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 3 คำ ที่เป็นชื่อคอลัมภ์นี้จึงจัดเป็น “golden words”
ที่จะเป็นกลไกในการนำเสนอสารัตถะด้านการศึกษา และขอเชิญท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตรและด้วยความเคารพ
ในปฐมคอลัมภ์ผเู้ ขียนขอนำสาระสำคัญจากการได้รว่ ม KM กับคณะผูบ้ ริหาร มรพส. ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อาจารย์ และคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ในหัวข้อ “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาไทยควรเป็นเช่นไร” ซึ่งได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ
อาทิ นักศึกษาไทยควรมีคณ
ุ ลักษณะทีห่ ลากหลาย เช่น รูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือในการเรียนรู้, รอบรู้ multi-cultures, มี life skills,
รู้ contents ที่จะเรียนว่าอยู่ที่ไหน, มีวธิ กี ารคัดสรรและคัดกรองข้อมูล, มีทกั ษะกระบวนการทางปัญญา, รู้ว่าการวัด และ
ประเมินคุณค่าของสิง่ ต่างๆ นัน้ ควรเป็นอย่างไร และ นักศึกษาควรได้รบั การฝึกฝนให้เป็นนักวิจยั เพราะ “การวิจยั เป็นการ
ขยายดินแดนแห่งความรู้” เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียนได้พบข้อสรุปของนักคิดอีกหลายๆ ท่านบนเครือข่าย www เกี่ยวกับ
ผู้เรียนในศตวรรษนี้ว่า ควรมีทักษะ 5 L กล่าวคือ 1.Learn to questions 2.Learn to search 3.Learn to construct
4.Learn to communicate และ 5.Learn to serve จากแนวคิดข้างต้น ผูเ้ ขียนได้นำมาทดลองใช้เป็น “ปลายทางของการจัดการ
เรียนรู”้ เพือ่ นักศึกษาของเราในภาคเรียนนีใ้ นรูปแบบของ “วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน” ผลการดำเนินงานจะเป็นเช่นไรนัน้
จะนำเสนอในครัง้ ต่อๆ ไป
จากห้วงเวลาหนึง่ นี้ “Good Morning TEA with C&I” หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความสุขเล็กๆ ภายใต้กรอบแห่ง
พันธกิจใน “รัว้ เขียวขาว:Green University” จึงขอเรียนเชิญท่านมาร่วมกันขยายอาณาเขตความรูแ้ ละความสุข ..ขอขอบคุณค่ะ

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครสวรรค์
ศึกษาดูงาน ขัน้ ตอน และกระบวนการผลิตน้ำดืม่
ณ โครงการน้ำดืม่ ทะเลแก้ว มรภ.พิบลู สงคราม ส่วนทะเลแก้ว
เมือ่ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ บุคลากรจาก
ศู น ย์ ว ิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการ ขั้นตอน และ
วิธีการผลิตน้ำดื่ม ณ โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ส่วนทะเลแก้ว
ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนการจั ด ตั ้ ง โครงการผลิ ต น้ ำ ดื ่ ม ภายในหน่วยงานต่อไป

ทัพนักกีฬา มรพส. พร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ ๔๑ “มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๔ - ๒๒ มกราคมนี้

นายประสงค์ ไทยสง่า หัวหน้างานส่งเสริมการกีฬา มรพส. แจ้งว่า ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๔๑ รอบมหกรรม “มอดินแดงเกมส์”
ทีจ่ ะจัดขึน้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยทัพนักกีฬา มรพส. เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๓๖ คน แข่งขัน ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอลชาย เปตอง บริดจ์ เทเบิลเทนนิส ยูโด ตะกร้อทีมเดี่ยว และ
เทควันโด จากทัง้ หมด ๒๙ ชนิดกีฬา ทัง้ นี้ มีมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันทัง้ สิน้ ๑๑๓ มหาวิทยาลัย
จึงขอเชิญชวนชาวพิบลู สงครามทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์ทพั นักกีฬา มรพส. ในการเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย “มอดินแดงเกมส์” ครัง้ ที่ ๔๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา สูงตรง, อนาวิล เรือนวงค์

