


เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย  

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยกิจกรรม 

ในภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีท�าบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และ 

พิธีวางพานพุ ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มลฑลพิธีหอประชุม

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า

เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมถวายพระพรชัยในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร

S a k o n  N a k h o n  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y

ปรัชญา

	 มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนครเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันา

ท้องถิน่มุง่ความเป็นเลศิทางวชิาการ	บนพืน้ฐานแห่งคณุธรรม	ร่วมช้ีน�าการ

พฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน์  

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิน่ทีม่คีณุค่าทางวชิาการ	พร้อมเข้าสู่ระดบัสากล

พันธกิจ    

	 1.	ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและคุณธรรม

	 2.	วิจยั	พฒันาองค์ความรู	้และถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถ่ิน

	 3.	ท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

	 4.	พัฒนาเครอืข่ายการเรยีนรู้			

	 5.	บรหิารจดัการให้มคีณุภาพ	

อัตลักษณ์

	 บณัฑติเป็นคนด	ีมจีติสาธารณะ	และมทีกัษะวิชาชพี

เอกลักษณ์

	 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

จัดท�ำโดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680	ถนนนิตโย	ต�าบลธาตุเชิงชุม	อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร	47000

โทร.	0	4297	0021,	0	4297	0094

โทรสาร	0	4297	0022

www.snru.ac.th 

facebook : snruthailand 

ที่ปรึกษำ       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ปรีชา	ธรรมวินทร	 		อธิการบดี

ผศ.ชาคริต	ชาญชิตปรีชา		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม	บุตรดี	 		รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 	 		ส�านักงานอธิการบดี

อ.สมชาย	พรหมโคตร	 		อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม	

	 	 		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2560

กองบรรณำธิกำร

พิชญาดา		ธานี		 	อ.ภัทร์ศินี		แสนส�าแดง		

อ.ลฎาภา		ศรีพสุดา	 	สมภพ		เลิศศรี	 		

สุทราภรณ์		ตาลกุล	 	วิษณุ		กลมเกลียว

ณัฐพล		น้อยนาง	 	กิตติภัทร		ฝ่ายเทศ	 		

วีรพรรณ		รัตนะ	 	พิสิษฐ์		ทวีโชคชัยธวัช

ศราวุฒิ		วังสุริ	 	แสงเพชร		ตันปาน

สันติ	อุทุมทอง	 	รัตนกาญจน์		ค�าเพชรดี

เ	รื่	อ	ง	เ	ด่	น	ใ	น	ฉ	บั	บ

S p e c i a l   R e p o r t 
รายงานพิเศษ

02 05เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

04

จากสภา	มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร มรสน.
ร่วมเสวนาพัฒนามหาวิทยาลัย

มรสน. ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ที่ได้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

มรสน. ร่วมพิธี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูร

มรสน. ถวายทุนการศึกษาโครงการ
พระราชทานฯ ใน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

08 สกู๊ปข่าวเด่น	มรสน.
S c o o p  S N R U 

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การด�าเนินงานของ มรสน. 
ในการพัฒนาท้องถิ่น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษาน�านักเรียนทุน

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 12 เข้าเฝ้าฯ โดยมีนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือ 

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นท่ี 12 ประจ�าปีการศึกษา 2559 จากสถาบันต่างๆ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560  

ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระต�าหนักสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ตามพระราชด�าริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น�าโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาทุน จ�านวน 2 คน เข้าเฝ้าฯ พร้อมขอพระราชทานทูลเกล้าถวายทุนฯ ในปีการศึกษา 

2559

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรสน. ถวายทุนการศึกษาโครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o t 
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และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม

สรัสจันทร ช้ัน 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ�านวน  

1 ท่าน ได้แก่

เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประชุมเสวนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ 

ผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อก�าหนดกรอบแนวนโยบายในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน

เปิดการประชุมเสวนา ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คร้ังท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 

สรัสจันทร ช้ัน 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ�านวน  

1 ท่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์

ดร.วิลาวรรณ์ ค�าหาญ

สาขาวิชาฟิสิกส์

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุญส่ง วงค์ค�า

สาขาวิชาปฐมวัย

สังกัดคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์

ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

มรสน. ร่วมแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

จากสภา	มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร มรสน. ร่วมเสวนาพัฒนามหาวิทยาลัย
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งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ อ่างเก็บน�้าห้วยเดียก 

โครงการชลประทานสกลนคร ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ พร้อมกับร่วมหาแนวทางการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนน�าความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมี 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ 

และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

การวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” ส�าหรับสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย 

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล และส�าหรับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

วิทยากรโดย ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการเขียน แนวคิด และเทคนิคในการเขียนข้อเสนอ 

การวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ซ่ึงมีบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย 

นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ มรสน. 
จัดอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดอบรม

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน”
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เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ 

ชมรมพุทธศาสตร์ พระป่ากรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมส่งเสริม

พระพทุธศาสนาและสบืสานประเพณเีนือ่งในเทศกาลวนัอาสาฬหบชูา วนัเข้าพรรษา 

และปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2560 โดยมี 

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษา  

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา ร่วมสวดมนต์ท�าวัตรเย็น และรับฟังการบรรยายพระธรรมเทศนา เรื่อง 

หลักค�าสอนทางศาสนากับการพัฒนาเยาวชนไทย ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมใน

ระดับประถมศึกษา” ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2  

ณ โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ กรป.กลางอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา และ

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร ์

ผ่านกิจกรรมการส�ารวจ สังเกต หรือการทดลอง นอกเหนือจากหลักสูตร โดยให้นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างจาก

การเรียนตามบทเรียน ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมและทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

เป็นพื้นฐานให้เด็กสามารถน�าไปปรับใช้ในอนาคตได้ โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน 

เปิดโครงการ และคณะวทิยากรจากศูนย์วทิยาศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่นกัเรียน

เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีตักบาตรและน้องใหม่

ร่วมใจพัฒนา ประจ�าปี 2560 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการ

แทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา ร่วมท�าบุญตักบาตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์  

ณ หอประชมุมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พร้อมนี้ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร ได้มอบเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝนให้กับตัวแทนจากคณะทั้ง 6 คณะ เพื่อน�าไป

ถวายให้แก่วัดในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในช่วงบ่าย นักศึกษาน้องใหม่ได้ร่วมกันบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ท�าความสะอาดในพื้นที่แต่ละคณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรสน. จัดโครงการ

“เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมในระดับประถมศึกษา”

ชาว มรสน. ร่วมปฏิบัติธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ชาว มรสน. สานสัมพันธ์น้องพี่ ร่วมทำาบุญสืบสานประเพณีตักบาตร และน้องใหม่พัฒนา
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 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและ 

ทรงสนพระทัยเรื่องการศึกษา โดยพระราชทานพระราโชบายในการพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครูและ

โรงเรียน ตลอดจนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฎให้ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา และ

เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น โดยมีบทบาทส�าคัญในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนตลอดมานั้น

เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 พลเอกดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ 

องคมนตรีและคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม

การด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร เพือ่ขับเคล่ือน 

งานตามพระบรมราโชบายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละพื้นที่ เพื่อรับทราบ

การด�าเนินงาน การวิเคราะห์ป ัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ได้น�าเสนอบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ดังนี้

สกู๊ปข่าวเด่น	มรสน.
S c o o p  S N R U

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตร ี

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการดำาเนินงานของ มรสน. ในการพัฒนาท้องถ่ิน
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1. บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการยกระดับทางการศึกษา ด้านการผลิตครู การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิถีธรรม 

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการวิจัย

และบริการวิชาการไปสู่ชุมชนในหลายด้าน เช่น “โครงการหมู่บ้านราชภัฏ” ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเอง

ได้จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบ และต่อยอดไปสู ่ “เต่างอยโมเดล” ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยได้ศึกษาและ 

สร้างนวัตกรรมที่สมดุลที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านปศุสัตว์ การผลิตพืช การประมง  

และการแปรรูปอาหาร รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นท่ีชุมชนรอบหนองหารในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้ฟื้นฟูและยกระดับผลิตภัณฑ์ “ผ้าย้อมคราม” ให้เป็น

ศูนย์กลางอาเซียน สนับสนุนให้เป็นสินค้าวัฒนธรรมที่รับรองจากสภาหัตถกรรมโลก (WCC) และสร้างชุมชนต้นแบบ  

“ชุมชนครามและสีธรรมชาติ เสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยในช่วงบ่าย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการ

พื้นที่ชายฝั่งหนองหาร ณ บ้านน�้าพุ และ บ้านแป้น ต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการ 

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีส่วนช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ และจัดท�า “แปลงเกษตรลอยน�้า” โดยการน�าเอาตะกอนดินใต้น�้ามาท�าเป็นแปลงเกษตรบนแพวัชพืช

ทั้งนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เน้นย�้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขยายผลและต่อยอด

โครงการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วยการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และมุ่งมั่นสร้างผลสัมฤทธิ ์

ในการผลิตครูที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
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บรษัิท โอสถสภา จ�ากดั ร่วมกบัจงัหวดัสกลนคร จดัโครงการ Osotspa 

Road to University “ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ระหว่าง

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 โดยได้น�าอาจารย์จากสถาบันกวดวิชาชั้นน�า 

จัดติวเข้มให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัด 

ใกล้เคียง เพ่ือเตรียมตัวสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมนี้ ได้ถ่ายทอดสัญญาณ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และอีก 3 อ�าเภอ  

ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมติวครั้งนี้กว่า 8,500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้

ปกครอง นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที ่

15 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยมี ผศ.ชาคริต  

ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ให้การต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับผู ้ปกครองนักศึกษาใหม่ และชี้แจงให้ผู ้ปกครองรับทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ต่อนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการอบรมดูแลนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้น

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระยะยาวในการพัฒนานักศึกษาต่อไป

มรสน. จัดประชุมผู้ปกครองนักศีกษาใหม่ ภาคปกติ 

ประจ�าปีการศึกษา 2560

มรสน. ร่วมสนับสนุนโครงการ OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY
“ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย”
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เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน 

เปิดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้น�ากล่าวปฏิญาณตน “วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 

ท�าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช จากนั้น ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ได้กล่าวเจตจ�านงของผู้บริหารและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

และคอรัปชั่น พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุมและฟังบรรยาย “แนวคิดและ

ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย” จากคณะผู้บริหาร 

ในการนี้ได้จัดพิธีมอบโล่แก่อาจารย์ที่ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการรายใหม่ ได้แก่ 

  รศ.ดร.วิลาวรรณ์ ค�าหาญ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผศ.บุญส่ง วงค์ค�า  สังกัดคณะครุศาสตร์

  ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี  สังกัดคณะครุศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจ�าปี 2560 ได้แก่

  อาจารย์ ดร.อุษา ปราบหงษ์ สังกัดคณะครุศาสตร์

  อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

  อาจารย์บ�ารุง รินทา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559 แก่ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ได้แก่

  นายวิโรจน์ อุ่มภูธร  สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง

  นายชัยรัตน์ เข็มเพชร  สังกัดหน่วยรักษาความปลอดภัย กองกลาง

  นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น  สังกัดกองนโยบายและแผน

  นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

  นายปีดา โทนสิมมา  สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง

พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ประชาสัมพันธ์โครงการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท�าวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างเข้าพรรษา ประจ�าปี 

2560 และประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม Myhealth แก่บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

มรสน. จัดประชุมบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง12

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีท�าบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ตรงกับวันท่ี

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครก�าเนิดขึ้น) โดยมี นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมท�าบุญตักบาตรและ

ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ 8 รูป ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานกิจการนกัศกึษา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ร่วมกับ 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเกษตร

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ลงแขกด�านาปลูกข้าว เมื่อวันที่  

16 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษา เป ็นประธาน 

เปิดโครงการ พร้อมด�านาร่วมกับ ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมการลงแขกด�านาปลูกข ้าวครั้ งนี้  จัดขึ้น  

ณ พื้ นที่ แปลงนาสาธิ ต  คณะเทคโนโลยี การ เกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อันเป็นแหล่งเรียนรู ้และ 

ฝึกประสบการณ์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการท�านาประเพณี

ดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

ให้มีความสามัคคี มีน�้าใจ รักและภูมิใจในความเป็นนักศึกษา

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และอกี 4 เดอืนข้างหน้า จะมีการจัด 

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวต่อไป

มรสน. จัดพิธีทำาบุญตักบาตร ในวาระครบรอบ 53 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรสน.
สืบสานประเพณี ลงแขกดำานา



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 13

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 

วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม ปลักกล้า ด�านา บริเวณ

หน้าลานด้านหน้าอาคารเรียน โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน 

ได้เรียนรู ้การลงมือปฏิบัติตามสภาพจริง เรียนรู ้และสัมผัสความยากล�าบาก 

ในการท�านา อีกท้ังได ้รู ้ถึงคุณค่าของข้าวทุกเมล็ด ซึ่งเป ็นหนึ่งกิจกรรม 

ที่ให้นักเรียนได้ทราบถึงรากเหง้าของวิถีชีวิตของคนไทยในแง่มุมหนึ่งผ่าน

กิจกรรมการท�านา 

  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - คณะครุศาสตร์

  - คณะเทคโนโลยีการเกษตร   - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและตอบข้อสงสัย โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมตอบข้อสงสัย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุม

การรับนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2561 ให้กับอาจารย์แนะแนวและนักเรียน โรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ จ�านวน 150 แห่ง ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี อาจารย์ ดร.พจมาน ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิด

การประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา พร้อมด้วยการแนะน�าหลักสูตรท่ี่เปิดสอนจากตัวแทนท้ัง 6 คณะ

ได้แก่

  - คณะวิทยาการจัดการ   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรสน. จัดประชุมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ประจ�าปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนและครูแนะแนว

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สืบสานประเพณีการท�านา สร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
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วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2560 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต  

(ปันใจให้เลือด) ณ ห้องโถง อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 โดยมี 

คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกันบริจาคโลหิตในคร้ังนี้ ซึ่งโลหิตที่ได้ 

จะน�าไปมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพ่ือจัดเก็บ

ส�ารองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนต่อไป

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายสุริยะ วิริยะสวัสด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการ

ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 หัวข้อ “ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นสกลนคร” ประเภท

นักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัดสกลนคร ในรอบชิงชนะเลิศ ซ่ึงจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการกองทุนจัดท�าหนังสือ

เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ หอประชุม 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้สืบค้นเรียนรู้ 

พระราชกรณียกิจ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ 

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้แสดงออก เพิ่มพูนทักษะและศิลปะในการพูด การใช้ภาษาไทย  

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

ชาว มรสน. ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลท่ี 10

มรสน. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9



ส�าหรับมหาวิิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมใจท�าดอกไม้จันทน์ จ�านวนทั้งสิ้น 6,200 ดอก เพื่อน�าไปร่วมในพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม

วรวิหาร ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันจัดท�า

ดอกไม้จันทน์ จ�านวน 999,999 ดอก เพื่อถวายพระราชสักการะและเป็นพุทธบูชา ตลอดจนสนับสนุนการจัดงานพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดอบรม “นักศึกษาต้นแบบ” ท�าดอกไม้จันทน์ให้กับตัวแทนนักศึกษาจากคณะทั้ง 

6 คณะ นักศึกษาจากองค์การนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จ�านวน 150 คน เพื่อเป็น

นักศึกษาต้นแบบในการจัดท�าดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและ 

วฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

การจัดท�าดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน�้า) ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดทำ�ดอกไม้จันทำน์
เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รายงานพิเศษ
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