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มรสน. จัดอบรม และ
ลงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

กองบรรณ�ธิก�ร

บรรณาธิการบริหาร นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล

บรรณาธิการ นายรัตนกาญจน์  ค�าเพชรดี

ออกแบบปก  นายณัฐพล  น้อยนาง

ช่างภาพ  นายกิตติภัทร  ฝ่ายเทศ

พิสูจน์อักษร นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล

ประสานงาน  นายวีรพรรณ  รัตนะ

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

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

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  

ร่วมช้ีน�าการพฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน ์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นครขูองแผ่นดนิ พฒันาท้องถิน่  

สูส่ากลด้วยนวตักรรม

พันธกิจ    

 1. ผลติบณัฑติทีมี่คณุภาพและคุณธรรม

 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

และถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถิน่

 3. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม

 4. พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรู้   

 5. บรหิารจดัการให้มคีณุภาพ 

อัตลักษณ์

 บณัฑติเป็นคนด ีมจีติสาธารณะ และทกัษะวชิาชพี

เอกลักษณ์

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

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

H o t  N e w s
ข่าวเด่น มรสน.

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

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

มรสน. จัดแถลงข่าว
มหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่ 10
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จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได ้เข ้าตรวจเย่ียมคณะ

ครุศาสตร์ ณ ห้อง 233-234 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เพื่อรับทราบข้อมูลพ้ืนฐานและร่วมคิด 

ร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนของ

คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก

บุคลากรในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี

คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 

ได้น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการด�าเนินงานตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ การ

จัดกิจกรรมและโครงการท่ีโดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ที่สอดคล้องตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาใน

สมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั วมหาวชิ ร าลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร และโครงการท่ีสอดคล้องตามกรอบการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบาย

ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

สรุปได้ดังนี้

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะ

ครุศาสตร์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- อาจารย์ผู ้สอนต้องมองการณ์ไกล เรียนรู ้

ตลอดเวลา และสอนให้นักศึกษาได้ทราบว่าในอนาคต

จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล�้า การเข้าสู่ระบบการศึกษา 

เป็นต้น

- อาจารย์ผูส้อนซึง่เป็นครขูองครตู้องมคีณุสมบัติ 

เป็นแบบอย่างของ ครูดี สอนดี และประพฤติดี

- อาจารย์ผู ้สอนควรสอนให้นักศึกษามีทักษะ

การคิด และท�าอย่างไรให้มีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เรื่องเกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการจัดการเรียนรู ้

ให้นักศึกษามีทักษะคิด

สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

เข้าตรวจเยี่ยม 

คณะครุศาสตร์
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- การผลิตบัณฑิตนอกจากทักษะวิชาชีพ คณะควรให้ความส�าคัญในการ

พัฒนาทักษะด้านสังคม (Social Skill/Soft Skill)

- คณะควรมีรายวิชาท่ีแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ/ของ

มหาวิทยาลัย

- ควรมีโครงการหรือกิจกรรมที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นอกจากฝึกสอนแล้ว ควรให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนา

ชุมชนหรือช่วยเหลือชุมชน

2. คณะควรมีการบูรณาการร่วมมือกับคณะอื่น ๆ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่

3. นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาไปแล้วหรือศิษย์เก่าท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

องค์กรทางการศึกษา/โรงเรียน สามารถกลับมาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้หรือไม่ 

โดยอาจจะท�าความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา/โรงเรียน เพื่อ Reskill หรือ 

Upskill หรือพัฒนาให้ศิษย์เก่าเตรียมความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ

4. คณะควรมีส ่วนร่วมในจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

สกลนคร 

พร้อมนี้ ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ เก่ียวกับการปรับปรุงอาคารเรียน และ

สนับสนุนห้องปฏิบัติการเรียนการสอน การจัดพื้นท่ี Co-Learning Space  

ให้กับนักศึกษา และการสนับสนุนด้านงบประมาณในการท�าวิจัยของบุคลากร
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ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครครัง้ท่ี 1/2562 เมือ่วนัท่ี 25 มกราคม 2562 ณ หองประชุมสรสัจันทร ชัน้ 2 

อาคาร 10 มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร รศ.สนัต์ ธรรมบ�ารงุ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ รายงานต่อสภามหาวทิยาลยั 

เรือ่ง ผลการด�าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ในรอบปี พ.ศ. 2561 ซึง่มี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมท้ังหมดจ�านวน 6 ครั้ง และสรุป 

รายละเอยีดดงันี้

ภาพปัจจบุนัต�าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

ตารางเปรยีบเทียบต�าแหน่งทางวชิาการกบัเกณฑ์มาตรฐาน

อาจารย์  จ�านวน  265 คน

ผูช่้วยศาสตราจารย์  จ�านวน  95 คน

รองศาสตราจารย์ จ�านวน  12 คน

ศาสตราจารย์ จ�านวน    -  คน

รวม  จ�านวน    372  คน

จ�านวนอาจารย์ทั้งหมด จ�านวน  372 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.76

เมือ่เปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ได้รับแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการของหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ร้อยละ 17 และ 

ในระดับมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ ร้อยละ 25 และเป้าหมายให้มีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการในปี พ.ศ. 2562 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ�านวน 32 คน รองศาสตราจารย์จ�านวน 6 คน และ ศาสตราจารย์จ�านวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 40 คน

ต�าแหน่งทาง

วิชาการ

เกณฑ์มาตรฐาน

(คน)

มรสน.

(คน) อัตราที่ต้องมี

ตามเกณฑ์

อัตราที่เกิน

(คน)

อัตราที่ขาด

(คน)
อัตราก�าลังรวม 100 372

อาจารย์ 49 265 160 105 -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 95 147 - 52

รองศาสตราจารย์ 5 12 16 - 4

ศาสตราจารย์ 1 - 3 - 3

ผลการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรอบปี 2561
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ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ครัง้ที ่12/2561 เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 ณ ห้องประชมุสรัสจนัทร  

ชัน้ 2 อาคาร 10 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ได้พจิารณาก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการและ 

แต่งต้ังพนกังานมหาวทิยาลัยด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ 

เมือ่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีได้ให้เกียรตเิป็นประธาน มอบทุนให้กบันสิติ-นกัศกึษาที่

มผีลการเรยีนดแีละความประพฤติดี จากสถาบนัการศึกษาด้านศิลปะ 47 แห่งท่ัวประเทศ จ�านวน 126 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตรี 

108 ทุน ระดับปรญิญาโท 15 ทนุ และระดับปรญิญาเอก 3 ทุน เพือ่เป็นทุนในการจดัท�า “ศลิปนิพนธ์” ของการศกึษาในปีสดุท้าย

ของทกุระดบั เพือ่ได้จบการศึกษาโดยสมบูรณ์ 

ในการนี ้นกัศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรม คณะมนษุยศาตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 3 คน เข้ารับทุนการศึกษาสาขาทัศนศิลป์ 

ได้แก่

  1.  นายเชาวรินทร์  ลามค�า

  2.  นางสาวเสาวณย์ี  ขาวฟอง

  3.  นางสาวสโรชา เวยีงสมุทร

มรสน. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่

นักศึกษา มรสน. เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ 

“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อุทุมพร  หลอดโค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทรงทรัพย์  อรุณกมล
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เมือ่วันท่ี 11-21 ธนัวาคม 2561 โรงเรยีนวถิธีรรม 

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการแข่งขันกีฬา

ภายในโรงเรยีน สานสมัพนัธ์ครอบครวั โดยม ีผศ.นนัทิยา 

ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด

การแข่งขันเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 พร้อมด้วย

คณะผู ้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม ฯ  

และผู ้ ปกครอง  เข ้ า ร ่ วม กิจกรรมอย ่ า งคึ กคั ก  

ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน โดยมีสีสัน 

ริ้วขบวนพาเหรดของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน 

การแข ่ งขันกีฬาฮาเฮซึ่ งสร ้ างความสนุกสนาน 

พร้อมสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

และสร้างความสามัคคีแก่เด็ก ๆ

ส�าหรับแบรนด์สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ เป็นการเริ่มทดลองปลูกในวิชาเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีมีความต้องการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อน�าเสนอในวิชาเรียนและต่อมา 

ได้มีการพัฒนาให้เป็นแบรนและทดลองจ�าหน่ายให้กับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย จากกระแสการรักสุขภาพและ 

ความต้องการบริโภคผักที่ไม่มีสารพิษ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าผลิตภัณฑ์แปรรูป และผักปลอด

สารพิษ ภายใต้แบรนด์สวนผักอินด้ีพืชศาสตร์ จัดแสดงและ

จ�าหน่ายในงานตลาดสินค้าท�ามือ “สกลเฮ็ด” โดยภายในงานมีการ

จัดแสดงสินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

ของคนในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์และการสร้างแรงบัลดาล

ใจส�าหรับหนุ ่มสาวชาวสกลนครรุ ่นใหม่ และนักศึกษาใกล้จบ 

ที่ต้องการน�าเสนอผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์และผลิต โดยงาน 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานใกล้ 

บขส. (ใหม่) จังหวัดสกลนคร 

โรงเรียนวิถีธรรม จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

มรสน. ร่วมงาน

ตลาดสินค้าท�ามือ

“สกลเฮ็ด”
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เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียม

ความพร้อมภาษาอังกฤษสู่การเป็นเยาวชนคนเก่งของอาเซียน โดยมี ผศ.ศิริลักษณ์ 

ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�าหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการจ�านวน 150 คน เพื่อเป็นการตระหนักในการ

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในห้องเรียน และการพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง 

ทักษะด้านการพูด  ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน และทักษะด้านการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในการร่วมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี น�าโดย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะ  

ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามโครงการการสัมมนาและสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพงานด้านกิจการนักศึกษา โดยการร่วมมือระหว่างกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์กรนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท�างานด้าน

กิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้น�าเสนอโครงสร้าง และ 

ผลการด�าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การด�าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของผู ้น�านักศึกษาของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมสถานท่ีภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กองพัฒนานักศึกษา มรสน. 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

มรภ.ร�าไพพรรณี
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เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ 

การพัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 “เกณฑ์ใหม่ กับการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ” ห้องสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(กพว) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เกณฑ์ใหม่ กับการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ รศ.สันต์ ธรรมบ�ารุง ประธานคณะกรรมการ 

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ 

และ ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล ส�าหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ 

และส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

กว่า 150 คน 

เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย

การเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ในสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร และเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 

STEM สู่ STEAM และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทาง STEAM โดยกิจกรรมจัดข้ึนวันท่ี 24 ธันวาคม 2561  

ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 และวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน.

จัดอบรมการเรียนรู ้

ตามแนวทางแบบ STEAM

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดโครงการพัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการ
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เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  

จัดแถลงข่าวการจัดงานมหมกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 “ค�าข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ โดยมี นายเมธี 

สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายสันติ ไชยยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายก

เทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร นางจันทร์ฉาย ส�าราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ประธานสภา

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นายชนม์บันลือ วรรธนพันธ์ุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องสุระอุ

ทก ชั้น 1 อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามคณะท�างานโครงการงานมหกรรมภูมิปัญญา 

พื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 “ค�าข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ กล่าวว่า ในการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟ ูต่อยอดงานทางด้านวชิาการและสร้างมูลค้าเพิม่ทางเศรษฐกจิของผลติภัณฑ์ข้าวและผลติภณัฑ์พืน้เมอืงอ่ืน ๆ โดยภายในงาน 

จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่น่าสนใจประกอบด้วย นิทรรศการแบบมีชีวิตในบ้านชาติพันธุ์เกี่ยวกับข้าว การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 

6 กลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดสกลนคร การแสดงจากศิลปินชื่อดัง การแสดงแสง สี เสียง ประกอบนาฏกรรม “ค�าข้าว” จากดินสู่เล้า 

จากข้าวสู่บุญ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น การประกวดการร้อง

ท�านองสรภัญญะ การประกวดภาพถ่าย การเสวนาทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ส�าหรับงานมหมกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมูนมังอีสาน ครั้งท่ี 10 “ค�าข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ก�าหนดจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. จัดงานแถลงข่าว

มูนมังอีสานครั้งที่ 10
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เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และ

บุคลากร ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม 

การแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีส้ม และสีเหลือง ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เกิดความตื่นตัวในการออกก�าลังกายและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เช้า มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละ

คณะสี ในพิธีเปิดการแข่งขันยังคงมีประเพณีการจับสลากเลือกประธาน 

เปิดงานและผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้แก่ นางสาวจันทร์ฉาย อินธิแสน จากงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และ ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย 

แชร์บอล วอลเลย์บอล แอโรบิคแดนซ์ แบดมินตัน ฟุตซอล เปตอง และกีฬา

ฮาเฮที่สร้างความสามัคคีและสนุกสนาน โดยเฉพาะกองเชียร์ที่แต่ละคณะสีที่

สร้างสีสันได้ไม่แพ้กัน ช่วงภาคค�่าเป็นงาน “SNRU สัมพันธ์” มีการแสดง 

บนเวทีสลับกับการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และ

นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวอวยพร 

ปีใหม่ให้กับผู ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ซึ่งสร้างความสุข ความรัก  

ความสามัคคี ของครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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

มรสน.จัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร 

SNRU สัมพันธ์ ประจ�าปี 2562
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เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบั ติการการวิ เคราะห ์กิจกรรม ยกระดับรายได ้ของชุมชน  

การออกแบบท�าเคร่ืองมือ วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน และการเก็บข้อมูลแบบ 

มีส่วนร่วม ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกิจกรรมเริ่ม

จากวันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสภาวะ

เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการร่วมศึกษาเรียนรู้และ

พัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลชุมชน การอบรมให้ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 

เทคนิคการตั้งค�าถาม การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และในวันที่ 10 มกราคม 2562 

คณะด�าเนินงาน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมูล  

และประเมินสภาวะเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่  2 หมู ่บ ้าน ได้แก่ บ ้านนางอย  

บ้านโพนปลาโหล ต�าบลเต่างอย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และบ้านนาดี 

ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จากนั้นในวันที่ 11 มกราคม 

2562 เป็นการสรุปเวทีน�าเสนอผลการปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป 

ผลการด�าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งทบทวนการท�างานและวางแผนการขับเคลื่อน

ระยะต่อไป ในการน้ี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ได้ร่วมให้ก�าลังใจแก่คณะ

ด�าเนินงานในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหน้าที่

ในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก ผ ่านการบูรณาการพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ด ้วยการด�าเนินงานศาสตร์ 

พระราชา ร่วมกับเครือข่ายท้ังในและนอก

พื้นที่ ในโมเดล SNRU Empowerment 

Modle โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน และอาศัยความร่วมมือจากศาสตร์การ

ด�าเนินงานทั้ง 6 คณะ ศูนย์ สถาบัน หน่วยงาน

ต่าง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้

เป็นการหนุนเสริมให้บุคลากรสามารถประเมิน

สภาวะเศรษฐกิจชุมชน ให้เห็นความแตกต่าง 

และศักยภาพทุนและข้อจ�ากัดในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยเครื่องมือในการ

วิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และ

น�าไปต ่อยอดในการพัฒนาระบบข ้อมูล

เศรษฐกิจฐานรากของมหาวิทยาลัยต่อไป

มรสน. จัดอบรมและลงพื้นที่เก็็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม
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วันที่ 10 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ประธานคณะกรรมการศูนย์

ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์จาก 

Faculty of Sains Instut Teknologi Sepuluh opember ประเทศอินโดนีเซีย 

น�าโดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini โดยได้ร่วมประชุมและ 

แลกเปลี่ยนความรู้กับคณะนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 

เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท�าวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริก

และฟิมฟ์บางของนักศึกษาในระยะเวลา 2 เดือน ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini ได้เป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษในหัวข้อ Development of Sensors and Measurement 

System ให้กับนักศึกษาระดับปริญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ณ ห้องสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคาร 11 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ Faculty of Sains Instut Teknologi Sepuluh 

opember ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย 

อาจารย์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดย Faculty of Sains Instut Teknologi Sepuluh 

opember (ITS) ได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์มาท�าวิจัยระยะสั้นท่ี ศูนย์ความเป็น

เลิศด้านพลังงานทางเลือกจ�านวน 4 ครั้ง รวม 10 คน ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผย

แพร่ในระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างนักวิจัยของทั้ง 2 สถาบัน จ�านวน 5 เรื่อง

มรสน. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สถาบัน ITS ประเทศอินโดนีเซีย
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วันที่ 12 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562  

ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร ณ ลานหน้าอาคาร

คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะ

ครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย การแสดงความสามารถบนเวทีของเด็ก ๆ จาก

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ

โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร การเล่นเกมพัฒนาสมอง 

รับของรางวัล การฝึกประดิษฐ์ของเล่นสร้างสรรค์จินตนาการ

จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้น�าความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ตรงด้านการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน 

โดยได้รับความสนใจจากผู ้ปกครองน�าบุตรหลานเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างคึกคัก

วันที่ 14 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นท่ี บ้านนางอย บ้านโพนปลาโหล ต�าบลเต่างอย อ�าเภอ 

เต่างอย จังหวัดสกลนคร ตามโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนและผู้อ่ืน โดยม ี

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา และพระราโชบาย 

เพื่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างจิตส�านึกของคนในชาติให้มีความรัก ความหวงแหน 

ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและ 

ผู้อื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการในงาน

มรสน. ลงพื้นที่บ้านนางอย โครงการส่งเสริม 

ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและ

บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะส�านักงบประมาณ ในการติดตามผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการใน 

แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค โครงการในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และโครงการในแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม น�าโดย นายอนันต์ แก้วก�าเนิด ที่ปรึกษาส�านัก 

งบประมาณ โดยในที่ประชุมได้มีการน�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการด�าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี้ผู ้บริหารส�านักงบประมาณ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด�าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางใน

การด�าเนินงานในครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เข้าร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจ�าปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ

พัฒนาวิชาชีพครู ของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โดยมี นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี ซึ่งบรรยากาศภายในงานครั้งนี้ มีคณะครู อาจารย์ ผู้บริหารสถาน

ศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนีี้ การจัดกิจกรรมวันครู มีหัวข้อว่า คุณธรรมน�าครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง

กิจกรรมภายในงาน มีการมอบเกียรติบัตร และรางวัลต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงในส่วนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ได้แก่ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร ท่ีปรึกษากรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา

จักรีจังหวัดสกลนคร รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของหน่วย

งาน ประจ�าปี 2562 ได้แก่ ผศ.ดร.ส�าราญ ก�าจัดภัย และ ผศ.จรูญ ขาวสีจาน นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนใน

การเป็นครูผู้สอนศิษย์อย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจมา ณ 

โอกาสนี้

มรสน. ร่วมงาน  “วนัคร”ู ประจ�าปี 2562

มรสน. ต้อนรับคณะส�านักงบประมาณ
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เมื่ อวันที่  17  มกราคม 2562 ผศ .นันทิยา  ผิวงาม  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็น

ประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ครั้งที่ 1 

ประจ�าปี 2562 โดยมี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ขอพระราชานุญาตสนอง

พระราชด�าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่ิองมาจาก 

พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุม  

3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปัญญา 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้

ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส�านึก ซึ่ง

การจัดประชุมในครั้งนี้ มุ ่งหวังให้ผู ้เข ้าร่วมเกิดความเข้าใจใน

แนวทางการด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย  

การบริหารและการจัดการ การด�าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

งานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน งานปลูกรักษาทรัพยากร

ท้องถ่ิน งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน งานศูนย์

ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท�า

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน โดยกระบวนการบรรยายท�าความเข้าใจ และ

ลงมือปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยได้รับเกียรติจาก นายอ�านาจ  

ชนชนะชัย นางสาวปัทมวรรณ ราศรี และนายธานินทร์ สันคนุช  

เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจาก 30 หน่วยงาน 

ได้แก่เทศบาล ฯ องค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดสกลนคร 

อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ และบุคลากรจากส�านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดสกลนคร รวมจ�านวนทั้งสิ้น 98 คน

มรสน. จัดประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1
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เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร น�าข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ�าปี 2562 โดยมีนายวิทยา 

จันทร์ฉลอง ผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ต�ารวจ ร่วมประกอบพิธีวางพาน

พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อ

น้อมร�าลึกในพระปรีชาสามารถ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี จนได้รับ

ชัยชนะ ซึ่ งยุทธหัตถี ในครั้ ง น้ันถือว ่ า เป ็นครั้ งสุดท ้ ายใน

ประวัติศาสตร์และเป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่ท�าให้พระเกียรติยศของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เลื่องลือไปไกล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 

ประจ�าปีการศึกษา 2561 แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  

อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะรองอธิการบดี ก่อนเริ่มการ

ประชุม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ

ทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะผู้บริหารได้น�าผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวค�าปฏิญาณตน พร้อมกันนี้ ยังได้มีพิธีมอบโล่ 

ส�าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการรายใหม่ มอบเกียรติบัตรส�าหรับครูดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการ

ศึกษา 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส�าหรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประจ�าปี 2562 มอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีกับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานเรื่อง “ชุดเรียนรู้ประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” และมอบรางวัล 

Bronza Aoard จากผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม

มรสน. ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มรสน.จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2561
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ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ มหาวิิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร พร้อมนี้ผู ้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดสกลนคร ได้เข้ามอบ

กระเช ้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก ่ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี และคณะ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได ้ เข ้ามอบกระเช ้าของขวัญและอวยพร 

ปีใหม่แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสกลนคร พร้อมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

มรสน. ส่งความสุข ปีใหม่ 2562
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