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ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

วารสารเพือ่การส่งเสรมิความสัมพันธ์ศิษย์เกา่ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

 



  
ราชภัฏพิบูลฯ อาดูรถวิล นวมินทร์มหาราช 

 ๏ สรวม  ชีพนอ้มจอมกษัตริย์ฉัตรโพธิ์แก้ว คน  ทั้งชาติเทวษแล้วฤดีสลาย 

ภักดี  มั่นขวัญสถิตตั้งจิตกาย   ของ  ปวงข้ามอบถวายพระภูบาล 

นวมินทร ์ มิ่งกระหมอ่มจอมจักรี   พระ  บารมีอันแน่วแน่แผ่ไพศาล 

บดินทร์รัช  วัฒนามาเนิ่นนาน   ราชา  ชาญชุบชื่นชน พ้นโพยภัย 

 ๏ ปวงข้าบาท  ผองบัณฑติบูชิตเกล้า  ข้า  พเจ้าน้อมด ารัสนิรัติศัย 

ราชภัฏ  เพื่อท้องถิ่นแผ่นดินไทย   ของ  พระองค์ทรงชัยย่อมยั่งยืน 

พิบูลฯ  ตรกึนึกประสงค์พระองค์ม่ัน   แผ่น  ไผทสมานฉันท์เป็นแผน่ผืน 

ถวลิ  ไท้เทิดนิรันดรท์ุกวันคืน   ดิน  สะอืน้อาดูรช้ าร่ าภักดี 

 ๏ น้อม  พระธรรมทศพิธด้วยจิตตรอง  พระ  ทรงครองนวยุคเป็นสุขศรี 

อาลัย  แสนโศกนิราศทั่วธาษตรี   เกียรติ  ทวีคร่ าเทวษทุกเขตไทย 

พระกรุณา  ปกเกล้าชาวประชา   ก้อง  กฤดาเกริกสกนธ์สากลสมัย 

เป็นอาจิณ  มิสิ้นร้าวอะคร้าวใจ   ธรณินทร์  สถิตไท้ทาบทรวงชน 

 ๏ หวัง  เกิดใต้รม่พระโพธิสมภาร  ปิ่น  ไตรโลกย์ถ้วนทุกกาลกอปรกุศล 

ชีวนิ  น้อมด้วยจงรักภักดิ์พลีตน   สยาม  ยลอยู่อนันต์ช่ัวกัลปา 

รองบาท  พ่อภูมพิลทุกแผ่นพิภพ   งาม  ประสบประเสริฐทรวงดั่งดวงอุษา 

ไม่คลาดคลาย  พระโพธิสัตว์ชัดจรรยา  นิรันดร์  ฟ้าสรวงดุสิตตราบนิตย์เทอญ ๚ะ๛ 

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่ม 

ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมไิด้ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศษิย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ประพันธ์ 



จากใจอธิการบดี 

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์  
ถึงศิษย์เก่าทุกท่าน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายและ
เป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้อยู่ในกลุ่มเน้นการผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมุ่ งมั่นที่จะให้
โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนของชาติ มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีโอกาส
ท างานได้มากขึ้น หลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน มี
เป้าหมายที่ส าคัญคือ ส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพของ
นักศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ือน า
ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  

 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” 
 ตลอดระยะเวลากว่า ๙๐ ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริ ยธรรม ออกไปท างานรับ ใช้สั งคม และ
ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่ง “ศิษย์เก่า” นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวัง
ว่า “ศิษย์เก่า” จะเป็นแรงผลักดันอันส าคัญในการร่วมแรง
ร่วมใจสืบสานความศรัทธา ความรัก ความผูกพัน ร่วมกัน
พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้ก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)   

 

 

 

 

 

 

 

ในโอกาสเปิดตัววารสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในนามของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรชาว มรพส. ทุกคน 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ตลอดจนบารมีปกเกล้าแห่งสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้โปรด
ดลบันดาลและพระราชทานพร ให้ท่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง และขอให้พวกเราร่วมใจสร้างคุณงามความดี ให้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าสืบ
ต่อไป 
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วารสาร “ศิษย์พิบูล” ๔ 

ศิษย์พิบูล ๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศิษย์พิบูล ๕ 



นับจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๗ จากโรงเรียนฝึกหัดประจ า
มณฑลพิษณุโลกที่ได้ถือก าเนิดขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “โรงเรียน
พิษณุวิทยายน” และเสด็จทรงเปิดอาคารเรียนพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีร าไพพรรณี เม่ือวันที่ ๗ มกราคม 
พ.ศ.๒๔๖๙ พัฒนาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม  เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ และเป็นวิทยาลัยครูเม่ือ
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.๒๔๑๘ จนกระทั่งวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู และยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัย เม่ือทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๔๔๗ 
ยังผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๔๗ เป็นต้นมา 
  

 

ทศวรรษ 

แห่งการพัฒนา 

แรกจนถึงปัจจุบัน 
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“วันราชภัฏ” 
 

 

 

 

 

 
 

 
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน “วันราชภัฏ” เพ่ือร าลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสิ่งที่น าความ
ภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

“วันราชภัฏ” ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นปีทีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจากเป็นการครบรอบ ๙๐ 
ปีแห่งการสถาปนา จาก โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ในปัจจุบัน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ กองพัฒนานักศึกษา จึงร่วมกันจัด “วันราชภัฏ”                     
โดยก าหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 

 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานเพลินพิบูล (ส่วนวังจันทน์) และพิธีถวายราชสดุดี เพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีแห่งสถาบัน  

 พิธีอุปสมบทนาคหมู่เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จสวรรคต ผู้เข้ารับการอุปสมบท จ านวน ๓๐ คน โดย ครูชินกร ไกรลาศ  ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ท า
พิธีเรียกขวัญนาค ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  

  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับ 
จ านวน ๙๐ คน เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบัน ภายใต้ “โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพล
พิบูลสงคราม”  

  พิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา จ านวน ๒๓ ทุน โดยเป็นทุนการศึกษา จาก บริษัท ปตท.สผ. , ผศ.วรา
ภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล, ผศ.ปถมา เอ่ียมสอาด และ ผศ.ดร.โชติ-ดร.สุพัตรา บดีรัฐ 

“วันราชภัฏ” ปีนี้ จึงมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส สมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
ประชาชนภายนอก ให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ เป็นจ านวนมาก
“ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
  

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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ศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม 
“ศิษย์ปัจจุบัน คือ ความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าของมหาวทิยาลัย คือ ศักดิ์ศรีสถาบัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ทศวรรษ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากก้าวแรกจนถึง 

ปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่ท้องถิ่นและ
สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  
 โดย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มรพส. จัดให้มีโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ในการแสวงหาศิษย์
เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการบริหารราชการ/รัฐกิจ ด้าน
การบริหารธุรกิจ/องค์กรเอกชน ด้านการบริการสังคมและเป็นนักวิจัย ด้านศาสนา ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม 
และด้านอ่ืนๆ มากกว่า ๙๐ คน ทั่วประเทศ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์
ปัจจุบัน โดยจัดพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศ ใน “วันราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องคอน
เวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์ 

ศิษย์พิบูล ๘ 



 

 
ศิษย์พิบูล ๙ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

คุณคือศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มรพส. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการ

ท างาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อมหาวิทยาลัย

ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ดร.
สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเล
แก้ว) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากทุกคณะ เพื่อส่งลูก
ศิษย์เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย  

ปัจฉิมนิเทศปีนี้มหาวิทยาลัยเน้นสร้างความประทับใจ
ให้กับนักศึกษา โดยเชิญ คุณจีรนันท์ เขตพงศ์ (จอยจราจร) 
และ คุณชัยอนันต์ ปันชู (ต้นกล้า/กล้าลองกล้าลุย) สองพิธีกร
และผู้ประกาศข่าวมากความสามารถจาก สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ สี บรรยายในช่วง “เรียนให้เป๊ะ ท างานให้ปัง
หลังจบการศึกษา” สร้างความสนุกสนาน เกิดแรงบันดาลใจ 
และได้ความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ชีวิตการ
ท างาน ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ไม่ยาก 

ส าหรับกิจกรรมแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่ง
ส่งเสริมการมีงานท าให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ๒,๗๐๖ คน โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานจัดหา
งานจังหวัดพิษณุโลก นายพันธุ์เศรษฐ์ สุวรรณโน จัดหางาน
จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนการจัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” 
น าผู้ประกอบการกว่า ๒๐ หน่วยงาน รับสมัครงานโดยตรง 
นักศึกษาได้ฝึกการสมัครงานและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานอีกด้วย  

นอกจากนี้ ในภาคบรรยายได้ จัด ให้มี กิ จกรรม 
workshop “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดย คุณกฤตภาส 
ณ พัทลุง จาก บริษัท Top Gun ผู้ประกอบการด้านการจัดหา
งานช้ันน า เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาจะได้มีงานท าหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ยาก 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในฐานะ
ที่นักศึกษาก าลังจะเป็นศิษย์เก่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า  โดย จัด
ให้มีกิจกรรม “เสวนาศิษย์เก่า” โดยศิษย์เก่า ๔ ท่าน ได้แก่ 
คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พิษณุโลก, คุณกษิภัท เจี๊ยะทา เลขานุการอธิบดีกรมอนามัย, 
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มรพส. และ นายกชพร แสนค า Pibul Idol ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมประกวด “พิบูลไอดอล” ที่คัดเลือก
ต้นแบบความภาคภูมิใจจากนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ก าลังจะเป็น
ศิษย์เก่าที่ถ่ายทอดความภาคภูมิใจรุ่นสู่รุ่น และ กิจกรรม “ปลุก
จิตส านึกการช าระหน้ีคืน กยศ.” โดย คุณณัฐชานนท์ ดอนเขียว
ไพร ศิษย์เก่า กยศ. ท่ีมาให้ข้อคิดดีๆ ส าหรับรุ่นน้องในการช าระ
หนี้คืนกองทุนฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้กู้ กยศ. ใน
การให้โอกาส “ศิษย์พิบูล” รุ่นต่อไปได้มีโอกาสทางการศึกษา      
อีกด้วย 

กิจกรรมที่หลากหลายในโครงการปัจฉิมนิเทศเกิดขึ้น
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา เกิดแนวคิดในการปรับใช้
องค์ความรู้ ทักษะความสามารถที่ศึกษาเล่าเรียนมา เพื่อการเข้า
สู่ชีวิตการท างาน เป็นศิษย์พิบูล “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ือสัตย์ 
อดทน พร้ อม พัฒนาตน”  ต ามอั ต ลั กษณ์บัณฑิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยอย่างสมภาคภูมิ  “ศิษย์พิบูล” ขอให้ทุกท่านระลึก
ไว้เสมอว่า “คุณคือ ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ”

 



 

 

 

ต้นแบบความภาคภูมิใจ 

Pibul Idol ปี ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ก าหนดจัด
กิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ด้วยแนวคิด “ศิษย์ปัจจุบันคือความ
ภูมิใจ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคือศักด์ิศรีสถาบัน” ในการ
ประกวดต้นแบบความภาคภูมิใจ Pibul Idol โดยให้นักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ถ่ายทอดความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่อมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการเขียนบรรยาย
ความรู้ สึ ก  และการพูดแสดงความประทับ ใจต่ อหน้ า
คณะกรรมการ เพื่อแสวงหาต้นแบบความภาคภูมิใจที่จะมีส่วน
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี
นี้เป็นปีที่ ๒ ของการจัดกิจกรรม มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

 ส าหรับรางวัลการประกวดต้นแบบความภาคภูมิใจ 
Pibul Idol ในปีนี้ มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็น ๓ 
ระดับ คือ ระดับสาขา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
ในวันอังคารที่ ๒๖ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
โดยนักศึกษาได้แสดงทัศนคติที่มีต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างน่า
ประทับใจ 

ผลการประกวด Pibul Idol ๒๐๑๗ 
 รางวัลชนะเลิศ    นายธนพล คงอิว   สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการจัดตัง้คณะสังคมศาสตร์  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  น.ส.ชลธิชา ดีเกดิ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นายยุทธนา วงศ์สารสิน สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตัง้คณะสังคมศาสตร์  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  นายอธิษฐ์ ทองอินทร์ สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔  น.ส.อธิติยา ศริิวัฒน์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 รางวัลชมเชย ๕ รางวัล  ๑) น.ส.วลีพร สืบเหล่ารบ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คคศ.  

๒) น.ส.พรรณปพร เลาวกลุ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น คมส.  
๓) น.ส.ฉัตรมณี ค าบรรลือ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คทก.  
๔) น.ส.มาริษา จันทอง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คทก.  
๕) นายวีรพัฒน์ ศรีชัย  สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม คทอ.  

 รางวัลขวัญใจ Pibul Idol  นายยุทธนา วงศ์สารสิน สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตัง้คณะสังคมศาสตร์  
  

ศิษย์พิบูล ๑๐ 



 

 

ศิษย์พิบูล Idol 

“ต้นแบบแห่งการพัฒนา” ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การศึกษาและพัฒนา 

ความเป็นผู้ประกอบการ ในการบูรณาการ IQ กับความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมบนฐานความเป็นไทย 

 “ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับความเป็นผู้ประกอบการ 
เป้าหมายของ STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics จึงไม่ใช่
เพียงแค่ผลิตนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น” 

“It's time for Thailand to integrate science and entrepreneurship together. For this 
reason, STEM Education is not just producing the talented scientists, but a nurture of the ones with 
entrepreneurial mindset.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน 
ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่
บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน า
ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  รวมทั้ งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏ
เหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะ
การคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือ
บูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5  
ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วย
นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ (5) 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก
และเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้น
เป็นเร่ืองใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน   

ศิษย์พิบูล ๑๑ 



 

 

 “ศิษย์พิบูล”ยุค Thailand ๔.๐ 

สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ 
หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
“วันนี้ต้องพัฒนารูปแบบของการลงทุน โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่ ที่เรียกว่า 

New Economy Modol เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ก็คือเราต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือท าอะไรก็ตาม ต้องมีเหตุมีผลมีพอประมาณแล้วมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ภายใต้เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม คงเข้าใจแล้ว พูดหลายครั้งแล้ว ท าอะไรต้องมีสติ พูดง่ายๆ ต้อง
ระมัดระวัง ในการลงทุน ในการใช้จ่ายเงินอะไรท านองนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องประหยัด ไม่ใช้เงิน
กันเลย ไม่ใช่ คนละเรื่องกัน นั่นคือ หลักการเรื่องประหยัด เรื่องออม อันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายพอตัว 
เราใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาน าในการท างานในวันนี้ 
เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ต้องสอดรับ
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ...” 

 
สิ้นเสียงประกาศทิศทางประเทศไทยของ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในรายการคืนความสุข
ให้คนไทย เมื่อคืนวันศุกร์ ๒๒ เม.ย.๕๙ เหมือนเป็นฉนวนให้
แนวคิดไทยแลนด์ ๔.๐ กลายเป็นประเด็นที่ขยายตัวไปทุกมุม
สังคม เพราะหลังจากนั้นก็เกิดเทรนด์ใหม่ให้กับ  “โมเดล
ประเทศไทย” ที ่อะไรๆ ก็ลงท้ายด้วย ๔.๐ อย่างต่อเนื่อง 

ไทยแลนด์ ๔.๐ คืออะไร? เกี่ยวข้องกับการศึกษา
อย่างไร? 
 ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือ “การศึกษาไทย ๔.๐ 
เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ และคณะ จาก วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอถ่ายทอดแนวคิด เล่าต่อเพ่ือให้ “ศิษย์
พิบูล” ได้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า เส้นทางประเทศไทย และ 
การศึกษาไทย จากยุค ๑.๐ – ๔.๐ นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 

 ไทยแลนด์ ๑.๐ ยุคดาวโหลด เป็นยุคเกษตรกรรม 
อย่างที่เราเคยท่องจ ามาตลอดว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” นั่นเอง ยุคนี้เน้นการ
ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน การศึกษาจึงสร้างทักษะเพ่ือการ
ยังชีพเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดของสังคมการเกษตร โดย
ผู้เรียนท าตามครูที่ใช้วิธีการบรรยายเป็นหลัก   

ไ ท ย แ ล น ด์  ๒ . ๐  ยุ ค  open access เ ป็ น ยุ ค
อุตสาหกรรมเบา คือ เน้นอุตสาหกรรม แต่เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก เช่น ผลิตรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องดื่ม ฯลฯ 
ด้ านการศึ กษาเน้นทั กษะการศึ กษาบนรากฐานของ
อุตสาหกรรม ไม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมาก เริ่มมีการ
ใช้เทคโนโลยีแต่เป็นไปด้วยความระมัดระวัง  
 ไทยแลนด์ ๓.๐ ยุคสร้างองค์ความรู้ ยุคอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก ปัจจุบันเราอยู่ในยุคนี้แหล่ะ คือ เป็นยุค
ของข้อมูลข่าวสาร สังคมกระแสโลกาภิวัตน์ การศึกษาจึงเน้น
แนวคิดพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก 

 ไทยแลนด์ ๔.๐ ยุคสร้างนวัตกรรม เป็นยุคแห่ง
อนาคตของประเทศ มุ่งผลิตภาพ ที่ต้องการ ผลผลิต หรือ 
Products ให้มากที่สุด ด้านการศึกษาจะเป็นยุคแห่งการ
จัดระบบการเรียนรู้ใหม่ มุ่งให้ผู้เรียนเติบโตและก้าวหน้าอย่าง
เป็นอิสระตามศักยภาพ เน้นสร้างผู้เรียนเป็น “นวัตกร” ให้
พร้อมที่จะไปสร้าง “นวัตกรรม”

 
 
 

ศิษย์พิบูล ๑๒ 



 

 

ไทยแลนด์ ๔.๐ เกี่ยวข้องกับ “ศิษย์พิบูล” อย่างไร?? 
  เมื่อความคาดหวังของทางการศึกษาของประเทศเปลี่ยนไปแล้ว  การศึกษาไทยในยุค ๔.๐ ตามเจตนารมณ์ในการจัด
การศึกษาของ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส าคัญกับภาคการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ไปจนถึงมหาวิทยาลัย โดยต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือรองรับการเป็น Thailand ๔.๐ โดยเฉพาะความคาดหวังว่า สถาบันอุดมศึกษาจะ
เป็นผู้น าแถวหน้าที่ส าคัญที่สุด หรือ Forefront ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก “ประเทศบริโภคนิยม” เป็น “ประเทศ
ผู้ผลิต” ด้วย “นวัตกรรม” ที่จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่  ๒๑ ในฐานะที่อุดมศึกษาซึ่งเป็นเสมือนขุม
ปัญญาของประเทศ... 
 

 ถึงคราวที่เราต้องร่วมมือกันฝ่าวิกฤตของประเทศที่ฝากไว้กับ ไทยแลนด์ ๔.๐  
 

 ผู้เขียนขอชวน “ศิษย์พิบูล” พิจารณาผลิตภัณฑ์ (Product) ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่านเอง จากแนวคิดของไทย
แลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งพัฒนาวิทยาการในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อไปนี้ 

 
 

 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  
 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) 
 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
สมองกลฝั่งตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
 กลุ่มที่ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
โดยทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ "๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต" หรือ S-Curve และ New 
S-Curve 
 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น หากมองในภาพรวมแล้ว ทุกอาชีพล้วนเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญ ไม่ว่าท่านจะท างานที่จัดอยู่ในกลุ่มใดก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลได้ทุกสาขาอาชีพ 
“ศิษย์พิบูล” จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

เมื่อโลกเปลี่ยนจงอย่าหยุดเรียนรู้ จงจ าไว้ว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเรา  
 

ผู้สร้าง “นวัตกรรม” นอกจากจะท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน อีกทางหนึ่งด้วย... 
 
 
 

สอน “นวัตกร” ให้สร้าง “นวัตกรรม” 
เสริมนโยบายชาติ สู่ความมั่นคง มัง่คั่ง  ยั่งยืน 

  

ศิษย์พิบูล ๑๓ 



 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความส าคัญกับ “ศิษย์เก่า” จึงจัดต้ังหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น ภายใต้

สังกัดงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์

ปัจจุบันกับศิษย์เก่า และ ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความรู้  ตลอดจนบริการมูลข่าวสารด้านวิชาการ-วิชาชีพ

ภายหลังส าเร็จการศึกษา เป็นศิษย์เก่าที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยและสังคม  

 

ช่องทางการติดต่อ 

 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า   : http://alumni.psru.ac.th/ 

 Website ข่าวส าหรับศิษย์เก่า  : http://saf.psru.ac.th/new_website/alumni.php 

 Facebook ศิษย์พิบูล  : https://www.facebook.com/psru.alumni 

 โทรศัพท์     : ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๖ 

 Email งานแนะแนวฯ   : guidance@psru.ac.th 

 Line ศิษย์พิบูล    : @sitpibul 

  

Line ศิษย์พิบูล  

บริการใหม่เพื่อรับข่าวสาร 

จากมหาวทิยาลัย  

เพิ่มเป็นเพื่อนกันไว้นะคะ 

ศิษย์พิบูล ๑๔ 



 

 

 

“ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ก้าวสู่ปทีี่ ๙๑ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 แบบแสดงเจตจ านงการบริจาคเงิน 
 

ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... .................................................  
ศิษย์เก่ารุ่น  โรงเรียนฝึกหัดครู วิชาเอก.............................................พ.ศ. ท่ีส าเรจ็การศึกษา...........................  
   วิทยาลัยครู  วิชาเอก.............................................พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา...........................  
   สถาบัน  วิชาเอก.............................................พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา...........................  
   มหาวิทยาลัย วิชาเอก.............................................พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา...........................  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
โทรศัพท์................................................. อีเมลล์................................................... Facebook……………………………………… 
ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................... .................สถานที่ท างาน.......................................................................  
ยินดีบริจาคเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ 
 
 

  บริจาคเงินจัดท าหนังสือที่ระลึก   เป็นเงิน....................................บาท 
  บริจาคสมทบการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าฯ  เป็นเงิน....................................บาท 
  สั่งซื้อของที่ระลึก  
   เสื้อ “ศิษย์พิบูล” ราคา ๒๐๐/๓๕๐ บาท 
   เข็มกลัดที่ระลึก ๙๐ ปี มรพส. ราคา ๑๒๐ บาท 
 
 

 

วิธีการบริจาคเงินร่วมสมทบทุนจัดท าหนังสือที่ระลึกและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฯ 
๑. ฝาก/โอน ผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สนับสนุนการจัดท าหนังสือท่ีระลึก ๙๐ ปี” 

   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่บัญชี ๖๖๐-๐-๑๓๑๐๓-๘ 
๒. ฝาก/โอน ผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  

   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่บัญชี ๖๖๐-๐-๑๒๗๑๕-๐ 
๓. บริจาคเป็นเงินสด ที่ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มรพส. 
 

**กรณีสั่งซื้อของท่ีระลึก กรุณาช าระเงินผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 
 

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแบบจ านงการบริจาคเงินมาที่ 
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่  ๕  
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๖๗-๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๕๖ 
  ศิษย์พิบูล ๑๕ 



 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

 

ค่าช าระฝากส่งเป็นรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่  ๖๓/๒๕๒๑ 

พิษณุโลก 

 

“บัณฑตินักปฏิบตัิ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” 

 

 

 

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

http://saf.psru.ac.th/new_website/alumni.php 

https://www.facebook.com/psru.alumn 

โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐-๒ ต่อ ๙๖๐๖ 

 

http://saf.psru.ac.th/new_website/alumni.php
https://www.facebook.com/psru.alumn

