Don’t panic.
Always try to make the best
of a bad situation.
–Pooh

ปที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจําวันที่ 4-11 มีนาคม 2557
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วันที� 19-20 มีนาคม 2557 ณ ห้ อง 35201 สํานักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเครื อข่ายแลกเปลี�ยนเรี ยนรู้
เรื� องการนําการจัดการความรู้มาใช้ จดั ทําคูม่ ือการทํางาน (ด้ านการเบิกจ่ายเกี�ยวกับการเงินและคูม่ ืออื�นๆ) สํานักงานอธิการบดี
เป็ นหน่วยงานหนึ�งซึง� เห็นถึงประโยชน์จากการจัดการความรู้ และการทําคู่มือการทํางาน ซึง� ถือเป็ นต้ นทุนทางปั ญญาที�สามารถ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทัง� ในระดับ บุค คล องค์ กร โดยสามารถนํ ามาใช้ เ ป็ นเครื� องมื อในการพัฒ นาคุณภาพคน งาน องค์ ก ร
ใ ห้ มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ นํ า พ า สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย
สํานักงานอธิการบดีจงึ ได้ จดั ทําโครงการประชุมเครือข่ายแลกเปลีย� นเรียนรู้ เรื�องการนําการจัดการความรู้มาใช้ จดั ทําคูม่ อื การทํางาน
(ด้ านการเบิกจ่ายเกี�ยวกับการเงินและคู่มืออื�นๆ) ในครั ง� นีข� ึน� เพื�อต้ องการให้ ผ้ ูเข้ ารับความรู้ ความเข้ าใจเกี�ยวกับทฤษฏี และ
แนวคิด พื �นฐานการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการเปลี�ยนแปลง การถอดความรู้เครื� องมือและ
เทคนิคทางการจัดการความรู้ การสร้ างความรู้และถอดบทเรียนจากการเล่าเรื�องการสร้ างคลังความรู้จากการเล่าเรื�อง เพือ� ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมได้ ถอดบทเรี ยนร่วมกันและนํากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ ในการพัฒนาคูม่ ือการทํางานด้ านการเบิกจ่ายเกี�ยวกับการ
เงิน และคูม่ อื การทํางานด้ านอืน� ๆ เพือ� สร้ างเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างสํานักงานอธิการบดีกบั หน่วยงานอืน� ๆภายในมหาวิทยาลัย
และเพื�อเป็ นช่องทางให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนที�ปฏิบตั ิงานด้ านเกี�ยวกับการเงินของคณะ สถาบัน สํานักต่างๆ ได้ มาพบปะและ
แลกเปลี�ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
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ในวันที� 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรมและอัญ มณี ศ าสตร์
จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เชิงปฏิบตั ิการ
การจั ด ทํ าผลงานวิ ช าการและงานด้ านวิ จั ย
เพื�อเข้ าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยได้ รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ . ดร.วิ ชั ย แหวนเพชร และ
รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิ วฒ
ั นะ เป็ นวิทยากร
ให้ ความรู้ ณ ห้ องเพชรอุตสาหกรรม
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วันที� 20 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร
คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้ อมคณะ เข้าพบ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์
ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวฒ
ั นะ รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กนก จุยคําวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์
คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ าไพพรรณี เข้ าร่ วมปรึกษาหารื อ
เรื� องการเปิ ดหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ซึง� ตรงกับ ASCC ด้ านสังคมวัฒนธรรม ดังนันทาง
�
มหาวิทยาลัยได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในขณะทีป� ระตู AEC กําลังจะเปิ ดในไม่ช้านี � มหาวิทยาลัย
จึงต้ องการทีจ� ะผลิตบัณฑิตทีส� ามารถตอบโจทย์อาเซียนได้ และเป็ นการขยายทางเลือกให้ กบั
บัณฑิตในการเรี ยนและการประกอบอาชีพได้ เป็ นการผลิตบัณฑิตให้ มีความรอบรู้ทางด้ าน
วัฒนธรรม และความรู้ ทางทักษะเกี�ยวกับการจัดการทางวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี�ยวกับวัฒนธรรม มีเจตคติที�ดีและความคิดริ เริ� มสร้ างสรรค์ และสามารถดําเนินชีวิตให้
สอดคล้ องกับสังคมและวัฒนธรรม เพื�อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกสรรวัฒนธรรมไปใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ เพื�อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดําเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนางาน
ด้ านวัฒนธรรมในหน่วยงานทางวัฒนธรรมและหน่วยงานอืน� ทีเ� กีย� วข้ อง เพือ� ให้ ผ้ เู รียนมีพื �นฐาน
ความรู้เพือ� ศึกษาด้ านวัฒนธรรมระดับสูงต่อไป รวมทังสามารถประกอบอาชี
�
พอิสระ
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ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม
การปรึกษา หารือกันในครังนี
� �ก็ยงั ต้องหาข้อมูล
ความเชือ� มัน� เพิม� เติมก่อนทีจ� ะเข้าสูก่ ระบวนการ
ขอเปิ ดหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาในระดับต่างๆ
ซึง� ยังต้ องผ่านกระบวนการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยตามลําดับขันตอนต่
�
อไป

!
ÍÒªÕ¾ HR µÔ´ 1 ã¹ 3 ÊÒ¢Ò¢Ò´á¤Å¹
โดย..ดอกเหมย@Paradigm
“อาชี พ HR ติ ด 1 ใน 3 สาขาขาดแคลน !
”กล่าวโดย คุณไพศาล วิโรจน์ ประกรณ์ ตําแหน่ง
ผู้จดั การอาวุโส (Senior Manager, Talent Acquisition
and Compensation & Benefits Human Resource
Business Partner, GPSC.) บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตและนําเข้ ารถยนต์ยี�ห้อ
อาทิ Holden , Cadillac, Buick, GMC, Hummer,
Saab, Opel ฯลฯ แต่ยี�ห้อที�เรารู้จกั และคุ้นเคย
ก็คงเป็ นยี�ห้อChevrolet

“ใคร เรี ยนอาชี พนี แ� ล้ วตกงานถื อว่าแย่มากแล้ ว”

พอสิ �นเสียงของวิทยากรก็ตามมาด้ วยเสียงหัวเราะของผู้เข้ าร่ วมศึกษาดู
งานจํานวน 18 คน ของนักศึกษาชันปี
� ที� 3 โปรแกรมวิชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี แ ละคณะอาจารย์ ที� นํ า นัก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาดูง าน
ลัน� ห้ องฝึ กอบรมบริษทั GM แต่ในเสียงหัวเราะของนักศึกษาฯ คงแฝงไปด้ วย
ความระคนปนสงสัยว่า “จริงเหรอ” และ “ไม่นา่ เป็ นไปได้ ” ดิฉนั ไม่แปลกใจ
ที�นกั ศึกษาจะมีความรู้สกึ ดังกล่าว เพราะนักศึกษามักจะถูกตังคํ
� าถาม
จากคนรอบข้ างว่า “เรียนสาขานี �ไปทําไม” “จบมาจะมีงานทํา หรือ หางาน
ได้ เหรอ” อยูบ่ อ่ ยครัง� จนนักศึกษาเองก็คงมีคําถามอยูใ่ นใจตลอดเวลา
และไม่สบายใจ จนส่งผลให้ ขาดความเชื�อมัน� กับการตัดสินใจของตนเอง
ในยุคของการเปลี�ยนแปลงและการแข่งขันเพื�อให้ องค์การบรรลุ
เป้าหมาย เป็ นองค์การทีม� ปี ระสิทธิผล มุง่ ผลสัมฤทธิห� รือยอดเยีย� ม สามารถ
ผลิตสินค้ าหรื อบริ การให้ ได้ เหนือความคาดหมายของลูกค้ า จนเกิดความ
พึงพอใจ ประทับใจ และมีความสุขนัน� ปั จจัยที�สําคัญมากปั จจัยหนึง�
ทีม� ผี ลต่อความสําเร็จขององค์การก็คอื “คน” หรือ “พนักงาน” ซึง� ในหลายๆ
ประเทศ หรือหลายๆ บริษทั ได้ ให้ ความสําคัญกับการบริหารและพัฒนา “คน”
หรือเรียกอีกอย่างว่า “ทรัพยากรมนุษย์” อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ ประเทศที�
สามารถพลิกเกาะเล็กๆ ที�ไร้ ซงึ� กําลังทหารและทรัพยากรธรรมชาติ ไปสู่
ประเทศที�คนทังโลกวั
�
นนี �ต้ องยอมรับในศักยภาพและได้ แต่มองเอาอย่าง
ซึง� ทรัพยากรทีน� ายลี กวนยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์มงุ่ มัน� พัฒนา
ก็ คื อ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ หรื อ คน นั�น เอง เช่ น เดี ย วกัน กับ
นโยบายการบริ หารในหลายองค์กรระดับโลกที�มีนโยบายดังกล่าว
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หลายท่านอ่านมาถึงจุดนี �อาจจะเริ� มสนใจแล้ วว่าสาขา
อาชีพนี �ศึกษาเกีย� ว กับอะไรบ้าง? สาขา Human Resource
หรื อในวงการจะเรี ยกกันย่อๆ ว่า HR นัน� มุมมองด้ าน
วิชาการเราสามารถแบ่งงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ออก
เป็ น 3 ส่วน คือ 1.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Management: HRM) คือ การวางแผนกําลังคน
การสรรหา คัดเลือก การบรรจุ แต่งตัง� บุคลากร ที�มี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง งาน
2.การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Industrial Relations: IR)
คือ บทบาทและการปฏิบตั ติ อ่ นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรลูกจ้าง
และนายจ้าง ข้อพิพาทด้านแรงงาน 3.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Development: HRD)
คือการพัฒนาบุคคล พัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองค์การ
(จําเนียร จวงตระกูล, 2552) รวมถึงการศึกษาในด้ าน
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ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง งาน
2.การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Industrial Relations: IR)
คือ บทบาทและการปฏิบตั ติ อ่ นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรลูกจ้าง
และนายจ้าง ข้อพิพาทด้านแรงงาน 3.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Development: HRD)
คือการพัฒนาบุคคล พัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองค์การ
(จําเนียร จวงตระกูล, 2552) รวมถึงการศึกษาในด้ าน

การพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) การสร้ าง
ภาวะผู้นํา (Leadership) หรื อการจัดการวัฒนธรรม
องค์กรข้ ามชาติ (Intercultural Management) เป็ นต้ น
ซึง� ประเด็นเหล่านี �ในปั จจุบนั หลายๆ องค์กร ได้ ให้ ความ
สนใจในการศึก ษาและฝึ กอบรมคนในองค์ ก รอย่ า ง
ต่อเนือ� ง นอกจากผู้ทเี� รียนในสาขานี �โดยตรงแล้ ว ความรู้
ด้ านทรัพยากรมนุษย์ยงั เหมาะกับผู้ที�จะพัฒนาตนเอง
เพื�อเป็ นหัวหน้ างาน หรื อการเป็ นผู้บริ หารในยุคที�ต้อง
ปรับตัวให้ เร็ วและท้ นกับกระแสโลกอีกด้ วย ซึง� GM
ก็ให้ ความสําคัญกับการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ มาก
ด้วยความทีเ� ป็ นบริษทั ข้ามชาติ (Multinational Company)
มีสาขากว่า 20 ประเทศทัว� โลก และมีอายุรวมกว่า 100 ปี
สิง� ที�ทําให้ บริ ษัทยืนหยัดและเติบโตอยูไ่ ด้ นนก็
ั � ด้วย “คน”
การให้ ความสําคัญดังกล่าวบริ ษัทได้ วา่ จ้ างกูรูระดับโลก
ทางด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prof. Dave Ulrich
จากมหาวิทยาลัยมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็ น
ผู้วเิ คราะห์ ออกแบบและวางระบบงานทางด้ านนี �ให้ บริษทั

07

·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã·Õ่ ¹ ÒÂÅÕ ¡Ç¹ÂÙ
¹ÒÂ¡ÃÑ ° Á¹µÃÕ ¤ ¹áÃ¡¢Í§ÊÔ § ¤â»Ã

ÁØ ‹ § ÁÑ่ ¹ ¾Ñ ² ¹Ò¡็ ¤× Í

“¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò·ÃÑ ¾ ÂÒ¡ÃÁ¹Ø É Â ËÃ× Í ¤¹” ¹Ñ่ ¹ àÍ§

โดยเฉพาะ และหากพนักงานทังที
� อ� ยูเ่ ดิมและทีเ� ข้ามาใหม่ ต้องการเรียนรู้อะไร
ก็สามารถเข้าไปได้ทเี� ว็บไซด์บริษทั ทีม� ชี อื� ห้องว่าโสเครตีส (Socrates) ได้ตลอดเวลา
เพราะการพัฒนาคนต้ องพัฒนาการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิตด้ วย
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ทํ า ง า น ที� มี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
การดูแลพนักงานจํานวน 4,300 คน จาก 20 ประเทศที�อยูร่ วมกัน
จึงไม่ใช่เรื� องยากเลย
พวกเราคณะศึ ก ษาดู ง านรู้ สึ ก ทึ� ง และประทั บ ใจกั บ ข้ อมู ล ที� ไ ด้ รั บ
ประกอบกั บ การต้ อนรั บที� ให้ เกี ยรติ รวมถึ ง ความเป็ นกั น เอง
ดูแลเลี �ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่าง พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
เข้ ามาทํางานมีรายได้ และประสบการณ์กบั บริ ษัทในช่วงปิ ดภาคการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 5 เดื อ นก่ อ นเริ� ม ภาคเรี ย นที� 1 ในเดื อ นสิ ง หาคมนี �
ดิฉนั ในนามคณะศึกษาดูงานฯ ขอขอบคุณบริษทั GM Motor (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นอย่างสูงค่ะ มาถึงตรงนี �ก็ได้ แต่หวังว่านักศึกษาทังที
� �กําลังศึกษาอยู่ และ
กําลังตัดสินใจเลือกเส้ นทางชีวิตของตนเองจะมีพลังและความมัน� ใจเพิ�ม
มากขึ �นนะคะ ในครัง� ต่อไปดิฉนั คงมีโอกาสได้ เล่าให้ เห็นถึงความเป็ นศาสตร์
และศิลป์ของงานด้ าน HR กันต่อค่ะ ก่อนจบบทความนีด� ิฉันอยากจะ
ฝากภาษิตจีน “เคล็ดลับการครองบัลลังก์” จากหนังสือ มหาอํานาจ 4 ชาติ
สอนรวย ที�นา่ จะสรุปหลักการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ เป็ นอย่างดีคะ
“ฮัน� โกโจ ปฐมกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์ฮนั� เคยกล่าวไว้ วา่ พูดถึงการวางแผน
ข้าสูจ้ างเหลียงมิ ได้ จางเหลียงนัง� วางแผนอยู่ในกองบัญชาการ แต่สามารถ
กําหนดชัยชนะไกลนับพันลี � พูดถึงการปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็ นสุข
ข้าสูเ้ ซีย� วเหอมิ ได้ เซีย� วเหอรู้จกั เอาใจใส่ประชาราษฎร์ สนองเสบียงกรังไม่สิ�น
พูดถึงการสูร้ บ ข้าสูห้ นั ซิ� นมิ ได้ หันซิ� นสามารถนําทหารนับหมื �นออกสูร้ บ
อย่ างกล้าหาญ รบคราใด ชนะครานัน� บุคคลทัง� สามล้วนเป็ นยอดคน
แต่ขา้ สามารถใช้งานคนทัง� สามได้ นีค� ือเคล็ดลับในการได้บลั ลังก์ ของข้า ”
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วนัท่ี 20 มนีาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผชูวยศาสตราจารยไวกณ
ู ฑ ทองอราม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนประธานเปด โครงการ
จดัการความรู ประจำป 2557 เรอ่ืงการเขยีนขอเสนอโครงการวจิยัเพอ่ืใหไดรบัทนุสนบัสนนุ
โดยมีอาจารยเอกชัย กิจเกษาเจริญ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกลาวถึง
การดำเนนิงานในครง้ันว้ีา เปนความรวมมอืระหวางสถาบนัวจิยัและพฒ
ั นากบักองนโยบาย
และแผน ที่ ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด การความรู  ข องสถาบั น การศึ ก ษา
โดยเฉพาะอยางยง่ิมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี เปนองคกรแหงการเรยีนรู เปนขมุปญ
 ญา
แหงภูมิภาคตะวันออกและอาเซียน และภารกิจหนึ่งของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
คอืการทำวจิยัเพอ่ืแสวงหาและพฒ
ั นาองคความรใูนศาสตรและสาขาวชิาตางๆ อยางตอเนอ่ืง
เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนการนําผลวิจัยที่ไดมาแกไขปญหาหรือพัฒนาการ
ดำเนนิงาน ตง้ัแตจดุเรม่ิตนทส่ีำคญ
ั กอนการนำผลการวจิยัไปใชใหเกดิประโยชนในดานตางๆ
นน่ัคอื การพฒ
ั นาขอเสนอโครงการวจิยัหรอืการเขยีนขอเสนอโครงการวจิยั
ซึ่งในแตละป คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดเขียนขอเสนอ
โครงการวจิยั เพอ่ืขอรบัทนุสนบัสนนุจากแหลงทนุตางๆ เปนจำนวนมาก แตผลการสนบัสนนุ
โครงการวจิยัจากแหลงทนุตางๆ นน้ัมจีำนวนนอย เมอ่ืเทยีบกบัจำนวนโครงการวจิยัทส่ีงไป
ทง้ัหมด ทง้ันส้ีวนหนง่ึเน่ืองมาจากปญ
 หาความรู ความเขาใจ การมจีดุออนในบางประเดน็
และการขาดเทคนคิการเขยีนขอเสนอโครงการวจิยัเพอ่ืใหตรงกบัความตองการของแหลงทนุ
หรอืเพอ่ืใหไดรบัทนุสนบัสนนุการวจิยั มหาวทิยาลยัจงึเหน็ความสำคญ
ั เรงดวนทจ่ีะสงเสรมิ
สนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย มีความรู มีเทคนิควิธี หรือมีแนวปฏิบัติ
เพื่อการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนโดยใชกระบวนจัดการความรู
เพอ่ืใหมกีารแลกเปลย่ีนและเรยีนรรูวมกนัจากผทูรงคณ
ุ วฒ
ุ ทิม่ีคีวามเชย่ีวชาญ และระหวาง
นกัวจิยัทม่ีคีวามเชย่ีวชาญกบันกัวจิยัรนุใหม อกีทง้ัเพอ่ืใหสอดคลองกบัการประกนัคณ
ุ ภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา
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วนัท่ี 20 มนีาคม 2557 เวลา 10.00 น. ผชูวยศาสตราจารยไวกณ
ู ฑ ทองอราม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนประธานเปดพิธี
ลงนามบันทึก ข อตกลงความร ว มมือ ระหว างมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ รําไพพรรณี
กับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร
คณะนิติศาสตร และคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป โดย ผูอํานวยการ
สมประสงค สงิหสวุรรณ ผอูำนวยการวทิยาลยัเทคนคิจนัทบรุี พรอมดวยคณะเดนิทาง
มารวมลงนามบนัทกึขอตกลง
สำหรบัการลงนามในครง้ัน้ี เพอ่ืเปนการพฒ
ั นาการจดัการศกึษาในระดบั
อดุมศกึษาของประเทศ พรอมกาวเขาสกูารเปนประชาคมอาเซยีนหรอื AEC โดย
รวมมอืสนบัสนนุการสรางองคความรู ดานการวจิยั รวมมอืดานวชิาการใหเปนทย่ีอมรบั
และสามารถแขงขนัไดในระดบัทองถน่ิ ภมูภิาคและสากล และรวมมอืดานการบรกิาร
วชิาการ โดยมเีจตนารมณการสงเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา การพฒ
ั นาระบบ
การศึกษา การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในระดับ
อุดมศึกษาของประเทศ รวมทั้งภาคตะวันออก ใหมีศักยภาพและคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของชมุชนทองถน่ิ ภมูภิาค และสากล ได
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วนัท่ี 18 มนีาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอง 35412 อาคารเฉลิมพระเกยีรตฯิ
อาจารยปรญ
ิ ญา รจนา ประธานสภาคณาจารยฯ พรอมดวยคณะกรรมการสภาคณาจารย
เจาหนาทบ่ีรหิารงานทว่ัไป อาจารยและบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เดนิทางเขา
ศกึษาดงูานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี โดยมผีชูวยศาสตราจารย
สริชิยั ประทปีฉาย รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ รศ.ดร.วรวทิย ชวีาพร ประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ พรอมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
ใหการตอนรับเปนอยางดี สําหรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในครั้งนี้เปนการศึกษาดูงานและประชุมสภาคณาจารยและขาราชการสัญจ ร เพื่อให
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานของ
สภาคณาจารยและขาราชการมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี

¨Ñ´ÍºÃÁ eDLTV
วนัท่ี 20 มนีาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร 35306
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ผชูวยศาสตราจารย ดร.คมพล สวุรรณกฏู รองอธกิารบดี
ฝายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนประธานเปดการอบรม
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
หลกัสตูรการจดัการเรยีนรผูานสอ่ืระบบ eDLTV การเรยีนการสอนในยคุปจจบุนัไดมี
การพัฒนาสื่อตางๆ เพื่อนํามาใชสงเสริมใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลมากขน้ึ ระบบ eDLTV เปนสอ่ืการเรยีนการสอนอกีประเภทหนง่ึทน่ีำมาใช
อยางแพรหลาย เพราะสามารถนำเนอ้ืหาบทเรยีนจากการศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม
ที่ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จากโรงเรียน
วงัไกลกงัวล มาจดัเกบ็ดวยระบบ eDL – Square และโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรวมกับ
มูลนิธิทางการศึกษาผานทางดาวเทียมในการดําเนินการโครงการจัดทําเนื้ อหาระบบ
e-Learning โดยไดนําเนื้อหาวีดิทัศนการเรียนการสอน ใบความรู ใบงาน และ
แบบทดสอบบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับใหโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เพอ่ืการศกึษาของโรงเรยีนในชนบทนำไปตดิตง้ัและใชงานดานการเรยีนการสอน
ดงันน้ัเพอ่ืใหเกดิการเผยแพร ถายทอดการใชระบบ eDLTV ในการเรยีนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดหลักสูตร
การจดัการเรยีนรผูานสอ่ื ระบบ eDLTV การบรกิารวชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ขน้ึ
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