


เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย 

คณะผูบ้รหิาร บคุลากรและเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ร่วมพิธถีวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธถีวายพระเพลงิ 

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการถวายความอาลัยในส่วนภูมิภาค 

ณ พระเมรุมาศจ�าลอง มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสกลนครร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคด�าเนินไปพร้อมส่วนกลางที่จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

กรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสัญญาณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มายังพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค  

พร้อมกันนี้ ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพ่ือน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นพ้นอย่างหาสุดมิได้

มรสน. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
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เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน 

เจ้าหน้า และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทย 

เนือ่งในวนัพระราชทานธงชาตไิทย และวันครอบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาตไิทย ณ หน้าอาคาร 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 9 (Thai Festival 2017) ณ สวนสาธารณะ Thong 

Nhat กรุงฮานอย ในการนี้จังหวัดสกลนคร น�าโดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร น�าคณะ 

เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พร้อมสินค้า OTOP ของจังหวัดสกลนคร พร้อมนี้ วงดนตรี

โปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เป็นตัวแทนในการไปแสดง 

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้น�าเอาชุดการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสกลนครไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติ 

ได้รู ้ จัก อาทิเช่น มรดกของดีศรีสกล (ฟ้อนภูไทสกลนคร ระบ�าหางนกยูง ร�ามวยโบราณ) ปูมเมืองสกลนคร  

มังมูนคูณคราม สะออนเมืองสกล เผ่าไทภูพาน ล�าเพลินเที่ยวหนองหาร และร�าวงสาละวัน ได้สร้างความประทับ ความ

สนุกสนาน ให้กับแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง4

มรสน.	จัดพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทย

วงโปงลางไทอีสาน	มรสน.	ร่วมแสดงศลิปวฒันธรรม	ในงานเทศกาลไทย	ครัง้ท่ี	9 
(Thai	Festival	2017)	ณ	กรุงฮานอย	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



เมื่อวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน 

ทางเลือก สถาบันวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร น�าโดย  

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 

พร้อมด้วยนายครรชิต สิงห์สุข หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก 

และนายมีนา ฤทธิร่วม หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยจ�าลอง เป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษในหัวข้อ บรรยายายพิเศษด้านคอมพิวเตอร์จ�าลองและอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านเทอร์โมอเิลก็ทรกิ ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember เมอืงสรุาบายา 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวข้อบรรยาย ได้แก่

พื้นฐานการสร้างกราฟด้วย Origin และการคัดลอกข้อมูลกราฟด้วย  

Un – Scan – It มีประโยชน์ในการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  

ซึ่งสามารถท�าได้หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถเพิ่มจ�านวนข้อมูลของงาน 

อื่นๆ เข้ามาเพื่อเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้ Un – Scan – It ในการคัดลอกข้อมูลกราฟของงานวิจัยอ้างอิงเพื่อน�ามา

เปรียบเทียบกับข้อมูลของเราเองได้

การจ�าลองโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยการค�านวณหลักการแรก มีประโยชน์ในการ 

ใช้ตรวจสอบ ขยาย และท�านาย สมบัติพื้นฐานของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ซ่ึงเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการท�าวิจัยท่ีมี 

งบประมาณไม่มาก สามารถใช้การค�านวณหลักการแรกเพื่อลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในห้องปฏิบัติการได้

การจ�าลองการผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ประโยชน์ในการใช้ท�านาย 

การผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก ตลอดจน

ลดเวลาในการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในห้องปฏิบัติการได้ในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก อาจารย์ และบุคลกร เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

และในวันที่ 29 กันยายน 2560 รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคโนโลยี

เทอร์โมอิเล็กทริกของประเทศไทย ณ Institut Kenguruan Danilmu Pendidikan Pgri Jember เมืองเจมเบอร์ 

ประเทศอินโดนีเซีย สืบเนื่องจากการท�าข้อตกลง

ความร่วมมือวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร กับ Institut Kenguruan Danilmu 

Pendidikan Pgri Jember ซึ่งการเดินทางไป

บรรยายในครัง้นี ้ได้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างดเียีย่ม 

และมีผู้เข้าฟังบรรยายทั้งนักศึกษาและอาจารย์

ประมาณ 300 คน

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 5

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก	มรสน.	

ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

บรรยายพิเศษด้านคอมพิวเตอร์จ�าลองและ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทอร์โมอิเล็กทริก



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

นักศึกษาระหว่างคณะ ประจ�าปีการศึกษา 2560 “ราชพฤกษ์เกมส์ 

ครั้งที่ 39” ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรต ิ

ในพิธีเปิดการแข่งขัน

ส�าหรับการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ ประจ�าปีการศึกษา 2560 “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39” จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามารถด้านกีฬา

คุณธรรมจริยธรรม ในการแข่งขันกีฬา ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างคณะ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา 

ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาและคณะทั้ง 6 คณะ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล 

แชร์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล กรีฑา การแข่งขันกีฬาผู้น�านักศึกษา เป็นต้น และยังมีการประกวดขบวนพาเหรด 

ยอดเยี่ยม กองเชียร์ยอดเยี่ยม เชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์ยอดเยี่ยม ในช่วงเย็นเป็นการมอบเหรียญรางวัลและมอบ

ถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทต่างๆ และพิธีปิดการแข่งขัน โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
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มรสน. จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ 

ประจ�าปีการศึกษา 2560

ราชพฤกษ์เกมส ์
ครั้งท่ี 39



เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี  

พร ้อมด ้วยผู ้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.วิชิต ก�ามันตะคุณล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และประกันคุณภาพ และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสระว่ายน�้า

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัด

นิทรรศการเชิงวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณ ี

ออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 4 

ตุลาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมต้านยาเสพติด (หน้าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) โดยมี 

พิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง  

ผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
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คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดี มรสน. ให้การต้อนรับ

มรสน. ร่วมจดันทิรรศการเชิงวิชาการ งานแห่ปราสาทผึง้ ประจ�าปี 2560



หลังจากที่ชาวจังหวัดสกลนครได้ประสบกับปัญหาน�้าท่วม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ส่งผลท�าให้พื้นที่ในอ�าเภอเมือง และอ�าเภอต่างๆ ได้รับผลกระทบ

อย่างหนักและเกิดความเสียหายในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านชุมชน ด้านการเกษตร จากความเสียหายเหล่านี้ ท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ได้ตระหนักและเตรียมการที่จะช่วยเหลือในด้านดังกล่าวโดยได้มีการลงพ้ืนเพ่ือส�ารวจ

ความเสียหายในแต่ละชุมชนที่ประสบปัญหา และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ กลุ่มธุรกิจ tcp คาราบาวแดง หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

ทีร่่วมสนบัสนนุเงนิ  สิง่ของเป็นจ�านวนมาก ภายใต้ชือ่ “ราชภฏัร่วมใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

น�้าท่วม” โดยมหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการรับและการจ่ายเงิน

หรือทรัพย์สินที่มีผู ้บริจาคให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม  

พ.ศ. 2560 เพือ่เป็นแนวทางในการน�าเงนิทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม โดยได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

“หลังน�้าลด” ดังต่อไปนี้ 

สถานศึกษา  ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู โรงเรียนที่ประสบภัย จ�านวน  

28  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 3 แห่ง ดังนี้

- การปรับปรุงด้านการอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด ด�าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ และ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ด�าเนินการโดยส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า ด�าเนินการโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- การจัดหาอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ที่ช�ารุด เช่น ตู ้เก็บเอกสาร ชั้นวางหนังสือนิทาน  

เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย ด�าเนินการโดยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ศาสนสถาน  ได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดหาอุปกรณ์การซ่อมแซมและปรับปรุงวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจ�านวน  

4 แห่ง ได้แก่ วัดป่าโสมพนัส วัดท่าวังหิน และโบสถ์ 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชุมชน  มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านราชภัฏ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหา

น�้าท่วม จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านแป้น บ้านน�้าพุ อ�าเภอโพนนาแก้ว บ้านเต่างอย อ�าเภอเต่างอย ซึ่งการลงพื้นที่

มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และมอบสิ่งของที่จ�าเป็นให้กับชาวบ้าน

ผู้ประสบภัยในชุมชน พร้อมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร  

ซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือนในชุมชน ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้บูรณาการร่วมกันในการให้ความช่วย

เหลือชุมชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง8

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ด�าเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย “หลังน�้าลด”



นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง

ความเดือดร้อนของนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ

จากปัญหาน�้าท่วม จึงได้ช่วยเหลือด้านการเงินแก่

นักศึกษาผู ้ประสบภัย ซึ่งด�าเนินการโดยกอง

พัฒนานักศึกษาเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับ

ผลกระทบจริง จ�านวน 402 ราย

“ก ารลงพื้ นที่ ช ่ วย เ หลื อผู ้ ป ร ะ สบภั ย  
“หลงัน�า้ลด” ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครนั้ น  นอกจากจ ะท� า ใ ห ้ ศ าสนสถาน 
สถานศึกษา และชุมชนได้รับการบูรณะ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนา แล้วยังเป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้น ได้รู้สึกถึงมิตรไมตรี
ที่มีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ
ชุมชนในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

จัดงานประเพณีออกพรรษาแห่งปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560 โดยมี 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 

4 ตุลาคม 2560  ในการนี้ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์  

ผู ้อ� านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ส่วนราชการ 

พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมสนับสนุนการ

จัดงาน โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขบวนเทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 10 ร่วมในขบวนแห่ปราสาทผ้ึง สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการพัฒนาการการท�าปราสาทผึ้งโบราณ นิทรรศการภาพถ่ายปราสาทผึ้ง กิจกรรม

ประกวดภาพถ่ายและ ประกวดภาพระบายสี การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนรุ่นหลังตลอดจนนักท่องเที่ยวได้

ชื่นชมความงดงามตระการตาและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวสกลนครและของชาติต่อไป
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มรสน. สนับสนุนงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร



เม่ือวันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2560 โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้วยศิลปะบ�าบัด (Art Therapy) ให้แก่ครูของโรงเรียน  

ที่ปรึกษากรรมการโรงเรียนและผู้สนใจ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของโรงเรียนในด้านความฉลาดทางอารมณ์ ให้สามารถด�าเนิน

ชีวิตได้อย่างมีสติและปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ ณ 

ห้องดรุณธรรม โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ครู Nira ผู้เชียวชาญ Mandala 

และ ครู Kari ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาการแสดง จากประเทศ

อิสราเอล และ ครูเกษ ล่ามแปลภาษา มาให้ความรู้และเผย

แพร่กิจกรรมที่หลากหลายให้กับคณะครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ 

ด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และสนุกสนาน

นายเกษม บุตรดี ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน 

รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี เป็น

ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและค�า

รับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยกองนโยบายและแผน เมื่อระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560  

โดยมี นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและค�ารับรองปฏิบัติราชการ” และ

นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” แก่บุคลากรในแต่ละส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 11

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จัดโครงการ พัฒนาบุคลากรด้วยศิลปะบ�าบัด (Art Therapy) 

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง

กองนโยบายและแผน จัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบโครงการ
และค�ารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีท�าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี

และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราาชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของ

พระราชทานส�าหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ซึ่งมีจิตอาสาเฉพาะกิจกว่า 2,000 คน เข้ารับสิ่งของพระราชทานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

ส�าหรับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ เสื้อยืดโปโลสีด�า ปลอกแขน และกระปุกออมสิน บัตรประจ�า

ตัว เสื้อยืดโปโลสีด�า หมวก ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสิน เพื่อน�าไปใช้ในการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ท�าความดี ให้แก่สังคมต่อไป

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง12

มรสน. จัดพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อธิการบดี มรสน. ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานส�าหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร



เมื่ อ วันที่  19  ตุลาคม 2560 โรง เ รียนวิ ถี ธรรม 

แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

“การคิดเชิงค�านวณ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์  

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และพูดถึงการคิด 

เชิงค�านวณกับการเรียนการสอนให้กับคุณครูประถมศึกษา  

ณ ห้องดรุณธรรม โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพ่ือให้ครูได้แลกเปล่ียนแนวคิดและประสบการณ์  

อันจะน�าไปสู่การพัฒนาในการสอนนักเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

พร้อมกับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2559 

ระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมิน ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการ

ตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในจากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 

เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตลอดจนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

และบุคลากรในชุมชน 

ส�าหรับผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะ

กรรมการประเมินฯ ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมข้อเสนอแนะ และ 

พบว่ามีการด�าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในการด�าเนิน

งานระดับดีโดยมหาวิทยาลัยจะน�าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 13

มรสน. รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์	บรรยายให้ความรู้และพูดถึงการคิด
เชิงค�านวณกับการเรียนการสอนให้กับคุณครูประถมศึกษา



เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องใน 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(วันปิยะมหาราช) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 

จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราช

สดุดี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐและภาค

เอกชนเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

วันที่ 20 -21 ตุลาคม 2560 

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษาได้

น�าคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิ ช า ชี พ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ท า ง

วฒันธรรม จากมหาวทิยาลยัเตนิจ่าว 

ประเทศเวียดนาม พร ้อมด ้ วย

นักศึกษาไทย ลาว และกัมพูชา จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมจ�านวน 60 คน จัดกิจกรรมเข้าค่าย ที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร โดย 

มุ่งให้นักศึกษาละลายพฤติกรรม เกิดความสามัคคี รู้จักการท�างานเป็นกลุ่ม และมีความกล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรม 

เข้าฐานมังกรลอดถ�้า สามัคคีคือพลัง ลอดเชือกสื่อสาร การละเล่นไทย ในภาคค�่า มีกิจกรรมรอบกองไฟ มีการแสดง 

จากทีมพี่เลี้ยงและนักศึกษาแต่ละกลุ่ม การประกวดขวัญใจชาวค่าย และเช้าวันที่ 21 ตุลาคม ทุกคนได้เดินทางไปส�ารวจ

เส้นทางธรรมชาติบนพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ภูผายล ได้ชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติและน�้าตกที่สวยงามทั้งสี่แห่ง  

ทกุคนต่างบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าการจดัค่ายในครัง้นีไ้ด้ทัง้ความสนกุสนาน และประทบัใจ จะไม่ลมืเมืองไทยไปตลอดกาล

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง14

มรสน. ร่วมพิธีถว�ยพวงม�ล� 

วันปิยะมห�ร�ช ประจำ�ปี 2560

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมค่ายนานาชาติ
2017 International Intership Program



เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานกฐิน

สามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” ประจ�าปี 2560 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 300 คน 

โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” ได้รับเกียรติจาก  

นายวีระศักดิ์ บุตรดีวีระวงค์ นักวิชาการงานคลัง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากร กิจกรรมฟังพระ

ธรรมเทศนา หัวข้อ “อนิสงค์ของบุญกฐิน” จากพระมหาสุริยา สุนฺทรธมฺโม วัดสีลธราราม อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

กิจกรรมการห่อข้าวต้มมัดแบบโบราณ วิทยากรจาก อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมนิทรรศการ

ประวัติความเป็นมาของกฐิน ณ ห้องโถง อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันแห่ขบวนแห่ “จุลกฐิน” ไปทอดถวายกฐินสามัคคีร่วมกับชาวบ้านมะขามป้อม 

ณ วัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ต�าบลธาตุนาเวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยปัจจัยร่วมท�าบุญกฐินสามัคคีของ

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งสิ้น จ�านวน 114,999.25 บาท

ชาว มรสน. และ
ชุมชนใกล้เคียง 
ร่วมแรงร่วมใจ

“ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน”



การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

“PORTFOLIO”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University

รอบที่ 1
ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับ“ปริญญาตรี ภาคปกติ”

เตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระบบใหม่ TCAS

“เตรียมตัวจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ให้พร้อมตั้งแต่วันนี้”
**หมายเหตุ - กรณีผู้ที่สอบสายการศึกษา(ค.บ.5 ปี)

เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วต้องนำผลการสอบ PAT5(วิชาชีพครู)
มาแสดงในวันรายงานตัว

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
http://admission.snru.ac.th วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2560

ยื่น Portfolio โดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ วันที่ 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 2560 
นำส่งด้วยตัวเอง วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธ.ค. 2560

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 ธ.ค. 2560

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 ธ.ค. 2560

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 15 - 19 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 27 ธ.ค. 2560

    ติดต่อสอบถาม :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร:0-4297-0025
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