
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

ประจ�าปีการศึกษา 2557 - 2558

ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2560

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2560

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

และพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น

ที่เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
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นายปัญญา  มหาชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

สารแสดงความยินดี

ด้วยความขยันหม่ันเพียร ความอดทน การมีวินัย และความรับผิดชอบต่อ 

“หน้าท่ี” จึงท�าให้ทุกคนประสบความส�าเร็จเป็น “บัณฑิต” “มหาบัณฑิต” และ 

“ดุษฎีบัณฑิต” ในวันนี้

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ 

ของทุกๆ คน ขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นพื้นฐานในการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น “คนดี มีจิตสาธารณะ” และใช้ “ทักษะวิชาชีพ” 

ให้เกิดประโยชน์ในการท�า “หน้าที่” และประสบความส�าเร็จในการท�า “หน้าที่” ทุกๆ 

หน้าที่ ทั้งหน้าที่ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อองค์กร และต่อสังคมส่วนรวมตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยความภูมิใจกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ความส�าเร็จด้านการศึกษาของบัณฑิตในวันนี้ ก่อให้เกิดความสุข 

แก่ครอบครัว ญาติมิตร และสังคม เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการน�าความรู้ ทักษะ  

ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรยีน น�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

บัณฑิตได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชา 

ที่ศึกษา จากนี้ ไป บัณฑิตจะได้น�าความรู ้ที่ ได้รับไปใช้ในชีวิตการท�างาน ซึ่งจะ 

ครบสมบูรณ์ในองค์สามของการศึกษา ดังที่ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ คือ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

และปฏิเวธ

ปฏิเวธ จึงหมายถึงการน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานที่ท�ากับ

บริบทของสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ

ให้เหมาะสม ทัง้นี้โดย ค�านงึคุณธรรม ควบคู่กบัคณุภาพเป็นมาตรฐานส�าคญัทีจ่ะน�าพา

ให้บัณฑิตประสบความส�าเร็จในชีวิตการท�างาน อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ประจ�าปีการศึกษา 2557 - 2558

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ�าปีการศึกษา 2557 - 2558 

ในระหว่างวันท่ี 26 - 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และมหามงคลศิริสวัสดิ์แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนพสกนิกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างหาที่สุดมิได้ ยังความ

ปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาและพสกนิกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นล้นพ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 34,192 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ�านวน 32,122 คน ระดับปริญญาโทจ�านวน  

1,807 คน และระดับปริญญาเอกจ�านวน 263 คน ซึ่งผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจ�านวน 

3,760 คน ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบแรกของวันที่ 26 มกราคม 2560
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ตลอดระยะเวลาทั้ง 6 วัน งานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรฯ ประสบความส�าเร็จและสมศักดิ์ศร ี

ของชาวมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของการแสดงความยนิดี 

รอยยิม้แห่งความภาคภมูิใจ ความประทบัใจของผูท้ีส่�าเรจ็ 

การศึกษา ตลอดจนญาติพี่น้อง เพื่อน และผู้ที่มาร่วมงาน  

นั่นเป ็นเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได ้รับ 

ความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนและได้รับการ

อนเุคราะห์สนบัสนนุเพือ่เตรยีมความพร้อมในพธิดีงักล่าว

จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดสกลนคร ตลอดจน 

ส�านักราชเลขานุการในพระองค์ ศรภ.ส่วนล่วงหน้า สกอ. 

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป
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ภาพบรรยากาศแห่งความภูมิใจ
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การฝึกซ้อมพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร 
ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ได้ก�าหนดการฝึกซ้อม 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีการศึกษา 2557 - 

2558 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 โดยในวันที ่

22 มกราคม 2560 เป ็นการซ้อมใหญ่สวมชุดครุย 

ซึง่พธิกีารทุกอย่างเหมอืนวนัรับพระราชทานปรญิญาบตัรจรงิ 

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  

รายงานตัวเพ่ือฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง และคับค่ัง

ไปด้วยญาติมิตรที่มาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจ�า 

ตามซุ ้มถ ่ายภาพที่สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละคณะ  

จัดไว้อย่างสวยงามซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี 

ความภาคภูมิใจ และความอบอุ่นของการกลับมาสู่บ้าน

ได้พบปะครูบาอาจารย์และเพื่อนพ้อง แห่งครอบครัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกครั้ง
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News Clipping
ข่าวจากหนังสือพิมพ์

“ไทยรัฐ”

 หน้า 4 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2560

“เดลินิวส์”

 หน้า 5 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2560

“เดลินิวส์”

 หน้า 5 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

“เดลินิวส์”

 หน้า 5 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2560

“ไทยรัฐ”

 หน้า 4 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2560
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เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เร่ือง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

ข้ามแดนกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”  

ณ ห้องประชมุสร้อยสวุรรณา ชัน้ 3 อาคาร 10 มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสกลนคร โดยมี นายปัญญา มหาชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม 

และได้รบัเกยีรตจิาก นายนยิม ไวยรชัพานชิ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้

ความรูแ้ละตอบข้อซกัถามกับผูท้ีเ่ข้าร่วมการประชมุในครัง้นี้
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เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุม 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559 แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง

ชั่วคราว ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี  

เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้ท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ พร้อมกับ

มอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะรองอธิการบดี พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ�า 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559

กรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้บรหิาร คณาจารย์ บคุลากร มรสน. ร่วมประชุมสมัมนา

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน ข้ามแดน 

กับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง12

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม 

เดิน - วิ่ง ออกก�าลังกาย ระยะทาง 2,560 เมตร  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อถวายเป ็น 

พระราชกุศล แด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ 

ออกก�าลังกาย การรักษาสุขภาพของผู้บริหาร อาจารย์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ชนินทร ์

วะสีนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและ 

ร่วมเดินออกก�าลังกายในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 รศ.ดร.ชนินทร์  

วะสีนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม 

การออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยการปั ่นจักรยาน และว่ายน�้า  

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

เป็นการกระตุ้นให้มีความพร้อมในการท�างาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน โดยกิจกรรมนี้จะจัดทุกๆ วัน

พุธ ของแต่ละสัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ร่วมใจท�าความสะอาดพัฒนาโดยรอบมหาวิทยาลัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิต และแขกผู้มีเกียรติ ในวันฝึกซ้อมงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 20 - 22 

มกราคม 2560 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก ่ผู ้ ส� า เ ร็ จการศึกษาจากมหาวิทยา ลัยราชภัฏ 

เขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และมหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ 

ประจ�าปีการศึกษา 2557 - 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 31 

มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชาว มรสน. ร่วมใจ Big Cleanning Day

ชาว มรสน. ร่วมเดิน - วิ่ง ออกก�าลังกายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช

ชาว มรสน. ร่วมปั่นจักรยาน  

ว่ายน�้า ส่งเสริมสุขภาพ
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เมื่อวันที่  15 มกราคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ 

“วันหนองหาร : พิธีสืบชะตาชีวิตและธรรมชาติแบบชุมชน 

มีส่วนร่วม” ณ ดอนสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือให้ความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับหนองหาร แก่ผู ้ที่ เข ้าร ่วม

โครงการ พร้อมทั้งสร้างจิตส�านึกให้ช่วยกันรักษา หวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวกับ 

หนองหาร 

ส�าหรับ “วันหนองหาร : พิธีสืบชะตาชีวิตและธรรมชาติ

แบบชุมชนมีส่วนร่วม” ในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 กิจกรรมในงาน

ประกอบด้วย พิธีปล่อยปลาคืนวัง ซึ่งพันธุ ์ปลาที่น�ามาปล่อย 

ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด 

จังหวัดสกลนคร พิธี เจ ริญพระพุทธมนต ์ พิธีบวชต ้นไม ้ 

รอบบริเวณดอนสวรรค์ การแสดงฟ้อนร�าพ้ืนบ้านจากนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประกวดวาดภาพในหัวข้อ 

“หนองหารคือชีวิต” ส�าหรับนักเรียน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสกลนคร และชาวบ้าน ยังมีจิตศรัทธาร่วมเป็น 

เจ้าภาพตั้งโรงทาน เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

“วันหนองหาร : พิธีสืบชะตาชีวิตธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม”

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มรสน. จัดโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด

สกลนคร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย 

ผู ้บริหาร และบุคลากร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา  

มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
สม เด็ จพร ะ เ ทพรั ตนราช สุดาฯ  สยามบรมราชกุ ม ารี
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เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2560 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจ�าปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู

บูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  

ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี 

ในการนี้ รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี 

และนายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้ารับเกียรติบัตร

รางวัล “บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ประจ�าปี 2559 ของหน่วยงานระดับจังหวัด นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นครูผู้สอนศิษย์อย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอร่วม 

แสดงความยินดีและภาคภูมิใจมา ณ โอกาสนี้

พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ในงานวันครู ครั้งนี้ด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรสน. เข้ารับรางวัล
“บุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน” ในงาน  “วนัคร”ู ประจ�าปี 2560
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นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี 

ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริิญญาบัตร รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยรองอธิการบดี ได้เข้ามอบ

กระเช้าและอวยพรปีใหม่แก่ นายวิทยา จันทร์ฉลอง  

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร นายธวัช ศิริวัธนนุกูล  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุเทพ ภักดิกมล  

ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจังหวดัสกลนคร พลตรกีนก ภูม่่วง 

ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 29 และ พ.ต.อ.สมเกียรติ 

เกิดจงรักษ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการต�ารวจภูธร

จังหวัดสกลนคร

อธิการบดี ผู้บริหาร มรสน. เข้ามอบกระเช้า

ส่งความสุข ปีใหม่ 2560

แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี  

พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงาน “รวมน�้าใจสู่กาชาด” 

ประจ�าป ี  พ.ศ. 2560 และได ้มอบเงินสนับสนุน 

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของส�านักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดสกลนคร โดยมี  นายวิทยา จันทร ์ฉลอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางสุขิตา จันทร์ฉลอง 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป ็นผู ้รับมอบ 

ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

มรสน. มอบเงินสนับสนุน
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจ�าปี 2560

รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือกับ
อธิการบดี  มรภ. เขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ



นายประสิทธ์ิ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวพิชญาดา ธานี 

รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อร�าลึกถึง 

คุณงามความดีและความส�าคัญของทหารผ่านศึกผู้เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตเพ่ือประเทศชาติ  

อกีท้ังยงัเป็นการยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่อดีตนกัรบของชาต ิเมือ่วันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2560 

 ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการ “การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง 

เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีการศึกษา 2559” เพื่อการเพาะขยายพันธ์ุและ 

วิธีการอนุบาลสัตว์น�้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการประมง 

ซ่ึงทางสาขาวิชาการประมง ได้จัดกิจกรรมที่ 1 การผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น�้า เมื่อวันท่ี 

24 พฤศจิกายน 2559 และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมท่ี 2  

การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง ภายใต้โครงการ “การส่งเสริม

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีการศึกษา 

2559” โดยมี ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย 

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการประมง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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มรสน. ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องใน

“วันทหารผ่านศึก”

มรสน. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง



เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมท�าบุญเวียนเทียนไหว้พระ 

วันมาฆบูชา เพื่อน้อมร�าลึกถึงวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ท่ีเรียกว่า  

“จานุรงคสันนิบาต” และเป็นวันท่ีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปติโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นคร้ังแรก 

ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์น�าไปประพฤติปฏิบัติและจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ดร.สพสันต์ เพชรค�า 

ผู้อ�านวยการสถาบันภาษาฯ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมท�าวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม ฟังบรรยายธรรม 

“โอวามปติโมกข์” หัวใจพระพุทธศาสนา จากพระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานค�า อ�าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร และร่วมเวียนเทียนพร้อมกันรอบหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เมื่ อ วั นที่  21  กุมภาพันธ ์  2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.

ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ประกาศเจตจ�านงสุจริต 

เสริมสร ้างคุณธรรม และความโปร ่งใส 

ในการบริหารงาน แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการ เพื่อให้ผู้บริหารน�าเจตจ�านงในการบริหารงานดังกล่าว  

ไปแจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ณ ห้องประชุม 

สรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. จัดกิจกรรม “ท�ำบุญเวียนเทียนไหว้พระวันมำฆบูชำ”

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจ�านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการบริหารงาน และมอบนโยบายคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ ์ 2560 นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน  

“วันราชภัฏ” พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป  

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง ทั่วประเทศ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” อีกทั้งมีพระราชด�าริและพระราชด�ารัสมากมายที่เป็นคุณูปการ

แก่การศึกษาของไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสมัคร 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 29 คน ซ่ึงจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา 

เป็นระยะเวลา 9 วัน ในระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าสุทธาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ส�าหรับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง 

จะได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมพระภิกษุนวกะราชภัฏ 999 รูป รวมพลังความ 

ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มรสน. จัดพิธีน้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวัน “ราชภัฏ” 
และบรรพชำอุปสมบทหมู่ 999 รูป ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 



หลังจากการบรรยายและบันทึกเทปเสร็จเรียบร้อย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ประทานพระสัมโมทนียกถา และประทานโอวาทธรรมแด่พระนวกะราชภัฏทั่วประเทศ 

ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากนั้นนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา 

พระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อย โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กล่าวรายงาน 

ในส่วนของการเจริญจิตภาวนา ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระทรงสมณะศักดิ์  

10 รูป น�าสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมกับพระนวกะทั้ง 999 รูป และกล่าวอุทิศ

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าสูพิ่ธถีวาย

พระพรชยัมงคลแด่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมื่อเสร็จพิธีใน

หอประชุมแล้ว คณะพระนวกะ ได้เดินธรรมยาตราสู่ลานหน้าองค์พระพุทธมณฑล โดยมี 

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสวดมนต์เดินวนรอบองค์พระประธานจ�านวน 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ

คณะพระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 29 รูป เข้าร่วมกิจกรรมพลังความดี พระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั่วประเทศ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมเริ่มจากการบรรยายพิเศษ “ตามรอยธรรมแห่งองค์ธรรมราชา” โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวง 

ศาวาสวรวิหาร จากน้ันเป ็นการบรรยายพิเศษ “ธรรมะกับการด�าเนินชีวิต โดยพระเดชพระคุณพระพรหมเวที 

(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ดร.) เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ ในระหว่างที่พระนวกะรับฟัง 

การบรรยายพิเศษนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ และตัวแทนพระนวกะ ได้ร ่วมบันทึกเทปรายการ 

เวทีสาธารณะ ของสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในหัวข้อ “ธรรมะราชา : น้อมน�าสู ่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั่วประเทศ”

พระนวกะ มรสน. ร่วมกิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะ 999 รูป 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
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