
อธิการบดีนำาคณะทำางานฝ่ายโครงการพิเศษ มรสน.
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมถวายรายงานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน รร.ตชด. ที่รับผิดชอบ
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เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงติดตามการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับตระเวน

ชายแดนท่ี 23 ในความรับผิดชอบของฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการสนองงานโครงการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการ

แทนอธิการบดี อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะท�างาน

ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงานกิจกรรมการจัดห้องสมุดสมเด็จย่า  

ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา บ้านน้อยลวงมอง ต�าบลหนองเทา อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

นอกจากนี้ อาจารย์ยงยศ วงศ์แพงสอน หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงานกิจกรรม

การจัดต้ังวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ต�าบลนาทม อ�าเภอนาทม จังหวัด

นครพนม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง และแย้มพระสรวล

ในความน่ารักของเด็กๆ และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก

อธิการบดีนำาคณะทำางานฝ่ายโครงการพิเศษ มรสน.
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมถวายรายงานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน รร.ตชด. ที่รับผิดชอบ
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 

สรัสจันทร ช้ัน 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. ด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) 

2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   (ค่าเฉลี่ย = 4.42) 

3. ด้านคุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากที่สุด 

   (ค่าเฉลี่ย = 4.50)

โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ต่อการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ควรมีการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ระดับคณะ ส�านัก สถาบัน หลังจากที่ได้รับการด�ารงต�าแหน่ง และปฏิบัติงาน 

ภายในหน่วยงานไปแล้ว 2 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ รวมถึงการทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ เน่ืองจาก 

หน่วยงานเหล่านี้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. ประธานในที่ประชุม มีการเตรียมการประชุมและด�าเนินการประชุมเป็นอย่างดี (กระชับ รัดกุม เข้าใจง่าย)  

และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น 

3. บรรยากาศในการประชุมมีความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั มรสน.

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากสภา	มรสน.
O f  T h e  C o u n i l
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เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร จังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเข้าฐานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน จ�านวน 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา ฐานวิทยาศาสตร์เคมี และฐานวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ จากน้ันได้น�าคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และเกิดความรู้ 

ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�าปี 2559

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ ์

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับมอบ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจ�าปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล ถือเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จะด�าเนิน

รอยตามเพื่อยึดมั่นในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการที่ดีต่อไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์	มรสน.

ต้อนรับครูและนักเรียน	รร.เจ็ดสีวิทยาคาร	จังหวัดบึงกาฬ	เข้าศึกษาดูงานพร้อมฝึกปฏิบัติการ

บุคคลวันนี้
P e o p l e   T o d a y 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับสถาบัน 

Institut  Teknologi Sepuluh Nopember เมือง Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Miss Risse E. Rachmanita 

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาฟิสิกส์ ท�าการวิจัยระยะสั้นที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

พลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เม่ือระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันที่  

15 พฤษภาคม 2560 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “Development of Electrode Thin Film for Permittivity Measurement 

of Crude Oil based on Interdigital Capacitors (IDCs)”

ซึ่งเป ็นโครงการวิจัยประดิษฐ ์ ข้ัวไฟฟ้าโลหะแบบฟิล ์มบางด ้วยวิธี 

แมกนิตรอนสปัตเตอริงเพื่อวิเคราะห์น�้ามันดิบ ธาตุ หรือ สิ่งเจือบนที่อยู่ในน�้ามันดิบ 

ได้แก่ ฟิล์มบางของ Cu, Ag และ Mo บนแผ่น printed circuit board (PCB) 

ส�าหรับผลงานวิจัยที่ร ่วมกันท�าในครั้งนี้ ได้น�าเสนอในงาน The 3rd 

International Conference on Applied Physics and Material Applications 

(ICAPMA 2017) และจะได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันในวารสารระดับนานาชาติ

อย่างน้อย 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้ได้ชุดอุปกรณ์รับรู้ (sensor) วิเคราะห์น�้ามันดิบให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก	มรสน.	ร่วมมือท�าวิจัยกับ	

สถาบัน Institut  Teknologi Sepuluh Nopember

Risse Entikaria Rachmanita

INDONESIA

รูปที่ 1 การออกแบบวงจรขั้วไฟฟ้าวิเคราะห์น�้ามัน

รูปที่ 3 ฟิล์มบางทีพ่อกพนูด้วยเป้า Ag (a-g) ส�าหรบัการตรวจวดัค่า 
 Permittivity of Crude Oil และ (h) เฟส XRD ของฟิล์มบาง Ag

รูปที่ 4 ฟิล์มบางทีพ่อกพนูด้วยเป้า Cu (a-g) ส�าหรบัการตรวจวดัค่า
 Permittivity of Crude Oil และ (h) เฟส XRD ของฟิล์มบาง Cu

รูปที่ 5 ฟิล์มบางที่พอกพูนด้วยเป้า Mo (a-g) ส�าหรับการตรวจวัดค่า 
Permittivity of Crude Oil และ (h) เฟส XRD ของฟิล์มบาง Mo

รูปที่ 2 ระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริงส�าหรับการเคลือบฟิล์มบาง

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o t 
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เมื่อระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการค่ายบ่มต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ 

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 (ศูนย์ภาษา

และคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี  

ผศ.เพิ่มศักด์ิ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการ

การจัดโครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร ์

เรื่อง “การเขียนโปรแกรมเบื้องต ้นด ้วยภาษาซี (C - 

Programming Language)” และ “การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์บนระบบแอนดรอยด์” ส�าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

และเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข ่ายด ้วยอุปกรณ์ 

Mikrotik router” ส�าหรับครู เพื่อให้นักเรียนและครูให้

กลุ่มจังหวัดสกลนครได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จ�านวน 130 คน

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์  

และนักศึกษา จัดโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ส�าหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่สนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับประสบการณ์

ใหม่ๆ ได้ทดลองใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรักและ 

ใฝ่ท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น อันเป็นการปลูกฝังความตระหนัก สร้างรากฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน 

ในอนาคตต่อไป

คณะวทิยาศาสตร์	มรสน.	จดัห้องปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์เคลือ่นที่

สูโ่รงเรยีนเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชฯ	ทรงครองสริริาชสมบตั	ิ50	ปี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	มรสน.	จัดค่ายบ่มต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์	

แก่นักเรียนและครูในกลุ่มจังหวัดสกลนคร
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เมื่อระหว่างวันที่  14 - 15 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัย

และพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย” 

ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114  อาคาร 11 (อาคารศูนย์

ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติ

จาก อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน และ อาจารย์สุวิวรรธน์ วิชกูล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมฝึกปฏิบัติ

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปด้านสถิติ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาความรู้และทักษะการใช้สถิติในการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดท�าแผน 

ปฏิบัติการในการด�าเนินโครงการวิจัยและโครงการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา 

ศักยภาพนักวิจัย” เมื่อวันท่ี 3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพุทธชาด ช้ัน 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา 

ชุมชนและท้องถิ่นงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนา 

ในระดับโครงการและกิจกรรมของโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุนในการด�าเนินงาน 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ และ Re-thinking กรอบแนวคิด 

และวิธีการในการด�าเนินโครงการวิจัยและน�ามาปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และวิธีด�าเนินการวิจัยต่อไป พร้อมทั้งก�าหนด 

แผนปฏิบัติการในการด�าเนินโครงการวิจัย และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามโครงการ

วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น

วิทยากรให้ความรู้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ 

ผู ้น�าชุมชนในต�าบลไฮหย่อง ร ่วมกันพูดคุยสถานการณ์ของพื้นท่ี 

เพื่อค้นหาหาศักยภาพพื้นที่ สู ่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 

Based Tourism: CBT) ที่น�าเสนออัตลักษณ์วิถีชาวนาไทย บนฐาน

ทรัพยากร รวมถึงสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมข้าว ประเพณี อาหาร และวิถีชีวิตคนไทยที่สัมพันธ์กับข้าว โดยใช้กระบวนการ

วิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research; CBR) ในการพัฒนาโจทย์วิจัยในประเด็น “การท่องเที่ยววิถีชาวนา” 

ณ ศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านไฮหย่อง อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการงานวิจัยและตอบสนองนโยบายการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนฐานราก 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มรสน. ร่วมขบัเคลือ่นโครงการวจิยัเพือ่ท้องถิน่

“การท่องเทีย่ววถีิชาวนา”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดประชุม

“การทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดท�าแผนปฏิบัติการในการด�าเนินโครงการวิจัย

และโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มรสน.	จัดอบรม “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย” 

พัฒนาความรู้และทักษะการใช้สถิติในการวิจัย
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เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา วงษ ์สวัสดิ์  รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม 

พร้อมด้วยผู ้บริหาร ผู ้แทนจากคณะ ส�านัก และสถาบัน เข ้าร ่วมประชุม 

เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทางการเงิน  

วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน วิพากษ์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท�า

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดท�าแผนกลยุทธ์ทาง 

การเงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 ด้านการ 

ท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล ้อมของท้องถ่ิน  

ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี 

รศ.ดร.ชนนิทร์ วะสนีนท์ ทีป่รกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ด้านการวางแผนและงบประมาณ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู ้บริหาร ผู ้แทนของหน่วยงานเครือข่าย 

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากคณะ ศูนย์ ส�านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุม 

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ของท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน ส�านักงาน

อธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน 

เปิดการประชุม พร้อมด้วยผู ้บริหาร ผู ้แทนจากคณะ ส�านัก และสถาบัน  

เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

และจัดท�าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และค�าแนะน�าการจัดท�าแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร

กองนโยบายและแผน	มรสน.	จดัการประชมุท�าแผนกลยทุธ์ทางการเงนิของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

สถาบันภาษาฯ	มรสน.	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2559	-	2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดท�าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 งานพัสดุ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

“พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 (อาคาร 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเบิกจ่าย และผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอรับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2561 เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สามารถ 

แสงรินทร์ จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเปิดข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ

การค�านวณราคากลาง ตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และกระบวนการ ขั้นตอนเทคนิค

การจัดท�ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(Specification) การก�าหนดขอบเขตของงาน 

(Terms Of Reference : TOR )

กองนโยบายและแผน ส� านั ก งานอ ธิการบดี  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนความต้องการงบลงทุน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) และเร่งรัดการเบิกจ่าย  

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ

เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เป็นประธานเปิดโครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งหัวข้อการประชุม

เป็น 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 เรื่องแผนความต้องการงบลงทุน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.

ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้านการวางแผนและงบประมาณ และนายเกษม บุตรดี  

ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

เพื่ อให ้คณะ ส�านัก สถาบัน และหน ่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ได ้วางแผนความต้องการครุภัณฑ์และ 

สิ่งก่อสร้างในอนาคต และจัดท�าแผนความต้องการงบลงทุน 

ในระยะ 3 ปี ของส่วนราชการ โดยมหาวิทยาลัยจะรวบรวม

แผนความต้องการงบลงทุนในระยะ 3 ปี ในภาพรวม และ

ด�าเนินการจัดท�าค�าของบประมาณจากส�านักงบประมาณ

ต่อไป ส่วนเรื่องท่ี 2 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายและปรับแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยากรโดย นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา 

และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการช้ีแจงผลการเบิกจ่าย และ

เร่งรัดการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วน

ราชการได้ตระหนักและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และช้ีแจงระบบบริหารจัดการ

โครงการ ในส่วนของการวางแผน ปรับแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ

กองนโยบายและแผน	มรสน.	 จัดประชุมแผนความต้องการงบลงทุน	 ระยะ	 3	ปี	 (พ.ศ.	 2562	 -	 2564)	 

และเร่งรดัการเบกิจ่าย	ปรบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิ	และงบประมาณเงินรายได้	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร	อาจารย์	พนักงาน	เจ้าหน้าที่	มรสน.	ร่วมอบรมหลักสูตร
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เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร

ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การ

ต้อนรับคณะผู ้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น�าโดย  

นายเจด็จ วิศรี ผู ้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) และเจ้าหน้าที่

ผู้เก่ียวข้อง ในโอกาสเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

และรายงานข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าในปี 2560 เพื่อวิเคราะห์

การใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมแนะน�า

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ณ ห้องพุทธชาด  

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน 

ทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ 

สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โม 

อิเล็กทริก “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจ�าป ี

2560 เพื่อถ ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยี เทอร ์โมอิ เล็กทริก ในหัวข ้อ  

“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบ้ืองต้น” ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

เข้าแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก และการประกวดการ

ประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์

แห่งชาติ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุม

จามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงมีผู้สนใจให้การตอบรับเข้าร่วม

การอบรมในระดับมัธยมศึกษา 43 ทีม และระดับอุดมศึกษา 24 ทีม รวม

ทั้งหมดจ�านวน 67 ทีม

ส�าหรับเทคโนโลยีอิเล็กทริกถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีก

แหล่งหนึ่ง ที่ก�าลังได้รับความสนใจและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างจริงจัง

เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

ศนูยความเป็นเลศิด้านพลังงานทางเลอืก มรสน. ร่วมกบั 
สมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องตน” 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เข้าเยี่ยม	 มรสน.	 พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
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เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

เพ่ือร่วมกันประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และการรับ

นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัด “พิธีไหว้ครู” ของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยน้องๆ นักเรียนโรงเรียน 

วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้น�าดอกไม้มากราบไหว้คุณครู  

ทั้งน้ี เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของพิธีไหว้ครู และเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการให้ความเคารพ 

และรู้พระคุณของครู ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนผ่านพิธีไหว้ครูซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วย 

ความอบอุ่น

หน่วยตรวจสอบภายใน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางบริหารความเสี่ยงและการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม

สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร. 

กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน

คุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วม

โครงการ เพื่อจัดท�ารายงานให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2560 และให้หน่วยงานมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างมาตรฐาน

การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนดขึ้น

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560

มรสน.	ประชุมความร่วมมือกับ	มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	 เจ้าหน้าที่	 มรสน.	 ร่วมอบรมแนวทางบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมิน

ผลการควบคุมภายใน	ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ ประเภท

คัดเลือกทั่วไป ประเภทคัดเลือก คนดี เรียนดี กีฬาดี กิจกรรมดี และประเภทรับตรง ตลอดจนประเภทคัดเลือกจากองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้มีน้องใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึง 2,400 คน และ เมื่อวันที่  

26 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา ส�านักงานอธิการบดี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ�าปี 2560 โดยมี  

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่จากคณะต่างๆ ให้การต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อย่างอบอุ่น 

นอกจากนี้ผู ้บริหารและผู ้ เกี่ ยวข ้องได ้แนะน�า 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย แนวทางปฏิบัติด้านวิชาการ  

การเงิน กิจกรรม และสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้น้องใหม่

ได้เรียนรู ้อย่างมีความสุขตลอดช่วงการด�าเนินชีวิตของ

การเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และเป็นผลผลิตที่มี

คุณภาพอันน่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แห่งน้ี ซึ่งเราได้รับความเช่ือถือและเช่ือม่ันว่าเป็นสถาบัน

การศึกษาของท้องถ่ินและภูมิภาค ท่ีมีศักยภาพของการ

ผลิตบัณฑิตให้เป็น “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะ

วิชาชีพ” และในระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560 

จะเป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะต่อไป

มรสน. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2560



ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์

พื้นที่” ภายใต้แนวคิด “วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 

เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงาน

วิจัยด้านครามและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทาง

เลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมให ้

ข้อเสนอแนะแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยร่วม

กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทน

อธิการบดี อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 

พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ 

น�าเสนอข้อมูลและมอบของที่ระลึก ซึ่งนิทรรศการ

งานวิจัยด้านครามและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน

ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือ 

ในการขยายผลองค์ความรู้จากผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มรสน. ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยดานครามและสิ่งประดิษฐ์ดานพลังงานทางเลือก

ในงาน “Research for Strategy Management : วจิัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่”

ข่าววิจัย
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