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ร่วมงานประเพณี

และวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณี

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 (ลานวัฒนธรรม

จามจุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมเร่ิมต้นด้วยการ

ถวายดอกไม้พวงมาลัยศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ พิธีไหว้พระพุทธ 
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ประจ�าแต่ละคณะ ทั้ง 6 คณะ พร้อมด้วยขบวนสงกรานต์ จาก

บริเวณประตู 1 ไปยังบริเวณหน้าอาคาร 2 (ลานวัฒนธรรมจามจุรี)  
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สกลนครทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้เกษียณอายุราชการที่แต่งกาย 

ด้วยเสื้อย้อมครามและเสื้อลายสีสันสดใส เข้าร่วมงานกันอย่าง 

คึกคักชุ่มชื่นเย็นกายและใจกันอย่างถ้วนหน้า
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สภามหาวิทยาลัย
เข้าตรวจเยี่ยม
ส�านักงานอธิการบดี

มรสน. คว้าแชมป์
พร้อมถ้วยรางวัล
กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 19

ที่ปรึกษ�       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร   อธิการบดี

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม บุตรดี   ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา  ธานี   ผู้อ�านวยการกองกลาง

    ส�านักงานอธิการบดี

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เ รื่ อ ง เ ด่ น ใ น ฉ บั บ

เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

กองบรรณ�ธิก�ร

บรรณาธิการบริหาร     นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล

บรรณาธิการ     นายรัตนกาญจน์  ค�าเพชรดี

ออกแบบปก      นายณัฐพล  น้อยนาง

ช่างภาพ      นายกิตติภัทร  ฝ่ายเทศ

พิสูจน์อักษร/ประสานงาน   นายวีรพรรณ  รัตนะ

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

H o t  N e w s  S N R U
ข่าวเด่น มรสน.

มรสน. สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  

ร่วมช้ีน�าการพฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน์  

 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

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

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. แถลงข่าว
เปิดเส้นทางท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
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ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสกลนคร จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่  

15 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม  

โดยมี ผศ.นันทิยำ ผิวงำม รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็น

ประธำนเปิดโครงกำร และกล่ำวต้อนรับอำจำรย์ใหม ่

ด้วยบรรยำกำศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหำรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงกำร

กำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ ประจ�ำปี 2562 ในครั้งนี ้

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำอำจำรย์ใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็น

อำจำรย์มอือำชีพในสถำบนัอดุมศึกษำ และสร้ำงควำมตระหนกัให้เป็นผูม้จีติวญิญำณควำมเป็นครู 

และมีจิตสำธำรณะ ตลอดจนเกิดควำมภำคภูมิใจในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จัดขึ้น

ระหว่ำงวันที่ 15-16 มีนำคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย กำรบรรยำยเรื่อง “เทรนด์กำร

ศึกษำเพื่อปรับกำรเรียน เปลี่ยนกำรสอน” โดย นำยปัญญำ มหำชัย นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร กำรบรรยำยเร่ือง  

“Talk to her” โดย ศ.ดร.ศุภมำศ พำนิชศักดิ์พัฒนำ อดีตนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร และกำรบรรยำยเร่ือง 

“อำจำรย์รุ่นใหม่คิดอะไรอยู่” โดย ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร วงเสวนำ dialogue 108 

ปัญหำในชั้นเรียนเปลี่ยนเป็นพลัง น�ำโดย ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ อำจำรย์วีรศักดิ์ บ�ำรุงตำ และปิดท้ำยด้วยกิจกรรม ดีไซน์

ห้องเรียนปล่อยแสง โดยอำจำรย์กิตติกร รักษำผล และอำจำรย์อนรรฆ สมพงษ์

มรสน. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจ�าปี 2562

“อาจารย์ใหม่สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ” 
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เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สกลนคร ให้กำรต้อนรับ นำยเสถียร แสนอุบล ศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะบุคลำกรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในกำรประชุม “สภำกำแฟกระทรวงศึกษำธิกำร ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณำ ชั้น 3 อำคำร 10 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

ส�ำหรับกำรประชุมสภำกำแฟครั้งนี่้ เป็นกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ และพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรทำงด้ำน

กำรศึกษำร่วมกัน โดยมีหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดสกลนครเข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำงพร้อมเพรียง

เม่ือวันที่ 19 มีนำคม 2562 ผู้บริหำร และบุคลำกร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เข ้ำรับกำรตรวจสุขภำพ

ประจ�ำปี โดยงำนอนำมัยและสุขำภิบำล กองพัฒนำนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้รับกำรสนับสนุนหน่วย

แพทย์เคลื่อนท่ีจำก โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก มำให้กำรตรวจ

สุขภำพ แบบครบวงจร ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมมหำ 

วชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นกำร

ตรวจหำปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลต่อสุขภำพในอนำคต ดังนั้น 

กำรตรวจสุขภำพ จึงเน้นที่กำรตรวจก่อนกำรเป็นโรค กำรตรวจ

สุขภำพท่ีถูกต้องจะท�ำให้เรำได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยง จำกพฤติกรรม

ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และกำร

ตรวจพบโรค ตั้งแต่ระยะที่ยังปรำศจำกอำกำร จึงมีประโยชน์

มำกกว่ำกำรตรวจพบเม่ือมีอำกำรปรำกฏแล้ว ในครั้งนี้  

ชำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ไม่ว่ำจะเป็น ผู ้บริหำร 

อำจำรย์ รวมไปถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ต่ำงมีควำมตื่นตัว เข้ำรับ

กำรตรวจอย่ำงคึกคัก

ผู้บริหาร บุคลากร มรสน.

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าป ีลดภาวะเสี่ยง

มรสน. เป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2
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เมื่อวันที่  20 มีนำคม 2562 ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร เป็นประธำนในงำนแถลงข่ำวเปิดชุมชน 

ท่องเที่ยววัฒนธรรม กำรยกระดับเส้นทำงท่องเท่ียวชุมชนวัฒนธรรมทอผ้ำ 

สู่อำรยธรรมปรำสำทขอมโบรำณ ณ ริมอ่ำงเก็บน�้ำบ้ำนเชิงดอย ต�ำบลนำม่อง 

อ�ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงกำรยกระดับเส้นทำงท่องเท่ียว

ชุมชนวัฒนธรรมทอผ้ำสู่อำรยธรรมปรำสำทขอมโบรำณ เพื่อกำรสร้ำงรำยได้

และควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ จำกกำรท่องเท่ียว โดยเน้นสร้ำงคุณค่ำและ

รักษำจุดเด่นของประเทศด้ำนขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์

ควำมเป็นท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ซึ่งได้ด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรไปแล้ว  

4 กิจกรรม ได้แก่ กำรส�ำรวจเส้นทำงท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

ผ้ำทอสู่เส้นทำงปรำสำทขอมโบรำณ กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกร 

เพื่อรองรับกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กำรอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อกำร

จัดกำรท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เส ้นทำง 

ท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมผ้ำทอและธรรมชำติสู ่อำรยธรรมปรำสำทขอม

โบรำณ และก�ำลังด�ำเนินกำรกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้กลุ ่มแม่บ้ำน

เกษตรกรทอผ้ำย้อมครำมบ้ำนเชิงดอย และ ยังมีแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ 

และเป็นเส้นทำงเดินป่ำ เพื่อไปชมปรำสำทพระธำตุภูเพ็ก จึงเกิดเป็นเส้นทำง 

ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมผ้ำทอสู่อำรยธรรมขอมโบรำณ ซ่ึงน่ำจะเป็นเส้นทำง

ใหม่ที่สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียว ท้ังชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ให้มำสัมผัส

วิถีวัฒนธรรมของชำวผู้ไทเชิงดอย นอกจำกนี้ยังมีอำหำรพื้นบ้ำนผู้ไท วิถีแห่ง

ผืนผ้ำและครูภูมิปัญญำผ้ำย้อมครำม ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำ 

เชิงพื้นที่ ให้มีควำมเหมำะสมที่จะรองรับกำรท่องเที่ยว โดยเกิดควำม 

ร่วมมือกันของทุกภำคส่วน โดยเฉพำะชุมชน องค์กรภำครัฐ สถำนศึกษำ 

จึงจะมีคุณค่ำและประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงสูงสุด อันจะน�ำไปสู ่กำร 

เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพและจะน�ำไปสู่ควำมมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืนอย่ำงแท้จริง

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

มรสน. แถลงข่าว เปิดเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 7

ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 22 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  

ชั้น 2 อำคำร 10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้พิจำรณำก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำรและ

แต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร 7 ท่ำน ได้แก่

รศ.ดร.ส�าราญ ก�าจัดภัย
สังกัดคณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา

ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิสิกส์

รศ.วาสนา เกษมสินธ์
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.จินดา ลาโพธิ์
สังกัดคณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผศ.นุจิรา กองทรัพย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.วุฒินันต์ ประทุม
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มรสน. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ



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

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมส�านักงาน

อธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรับทราบข้อมูลพ้ืนฐาน

และร่วมคิด ร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในส่วนของส�านักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็น

อย่างดีจากบุคลากรในสังกัด โดยมี นายเกษม บุตรดี  

ผู ้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร

และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ และได้น�าเสนอข้อมูล 

พื้นฐาน ผลการด�าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมและ

โครงการที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

โครงการที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 

ส�านักงานอธิการบดี



โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อ 

แลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรส�านักงาน

อธิการบดี ดังนี้

มหำวิทยำลัยควรแสวงหำควำมร่วมมือกับเทศบำลนครสกลนคร โดย 

ขอควำมร่วมมือให้มีรถดับเพลิง รถขยะมำบริกำรให้กับมหำวิทยำลัย โดยกำรเสนอ

ให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยู่ในหอพักมหำวิทยำลัย  

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบำลนครสกลนคร ได้รับเงินอุดหนุน

รำยหัวทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้งบประมำณมำตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย 

ในเรื่องของกำรป้องกันอัคคีภัยและเก็บขยะภำยในมหำวิทยำลัย

ควรมีกำรมอบหมำยให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือติดตำมและ

ประเมินผลกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะโครงกำร

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งในอนำคตมหำวิทยำลัย

จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มขึ้น

มหำวิทยำลัยควรมีกำร Downsizing องค ์กรเพ่ือให ้สอดคล ้องกับ

สถำนกำรณ์ของนักศึกษำที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องคน เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัย

เป็น Smart Campus และ Green Campus

มหำวิทยำลัยควรน�ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือบริหำรจัดกำรในเร่ืองกำรลดกำรใช้

ทรัพยำกรน�้ำ และไฟฟ้ำ เช่น ระบบอัตโนมัติในกำรเปิด - ปิดน�้ำในกำรรดน�้ำต้นไม้

ภำยในมหำวิทยำลัย และระบบกำรเปิด – ปิดไฟฟ้ำ เป็นต้น 

มหำวิทยำลัยควรแสวงหำรำยได้จำกสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัยในรูปแบบ

ต่ำง ๆ เช่น กำรให้เช่ำพ้ืนท่ีภำยในบริเวณของมหำวิทยำลัย กำรให้บริกำรทำงด้ำน

วิชำกำร หรือกำรท�ำวิสำหกิจในลักษณะต่ำง ๆ

กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนควรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนต่ำง ๆ เช่น 

Sense of Service , Sense of Responsibility, Sense of Discipline และ 

Sense of Belonging เป็นต้น

พร้อมนี้ นำยเกษม บุตรดี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี และผู้บริหำร ได้น�ำเสนอให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ

สนับสนุน ประกอบด้วย ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคเพิ่มเติม ขอรับกำรจัดสรร

งบประมำณก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ตำมผังแม่บท 30 ปี ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรปรับปรุงผังแม่บท 

30 ปี และจัดต้ังคณะกรรมกำรปรับปรุงผังแม่บท 30 ปี จัดซ้ือรถดับเพลิงท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำน ขนำด 5,000 ลิตร  

จ�ำนวน 1 คัน ข้อเสนอแนะรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มอำคำรหอพักนักศึกษำและบุคลำกร ขอปรับแก้ไขประกำศ 

มหำวิทยำลัย จำกกำรยื่นผลงำนที่ขอจำกคู่มือปฏิบัติงำนหลักอย่ำงน้อย 1 เล่ม และผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ 

หรืองำนวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่อย่ำงน้อย 1 เรื่อง เป็น คู ่มือปฏิบัติงำนหลัก หรือผลงำน 

เชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ หรืองำนวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ อย่ำงน้อย 1 เล่ม ควำมต้องกำรอัตรำ

ก�ำลังเพิ่มเติมท่ีเร่งด่วน ต�ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีและวิศวกรสิ่งแวดล้อม กำรปรับปรุงระบบภำพ “ควำมคมชัด

แบบมำตรฐำน” เป็น “ระดับควำมคมชัดสูง” (SD To Full HD) ภำยในหอประชุมจำมจุรี 1 กำรสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ

ทำงต�ำแหน่งช�ำนำญกำร ของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
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เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหำร บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ น�ำโดย รศ.ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยบริหำร พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน 2 อำคำร 10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สกลนคร ในโอกำสเข้ำเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยกำรเข้ำศึกษำดูงำน

ในครั้งน้ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ให้ควำมสนใจเรื่องของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ในกำรจองยำนพำหนะออนไลน์ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำรำง 

กำรปฏิบัติงำน กำรมอบหมำยงำน กำรพัฒนำของบุคลำกรและควำมก้ำวหน้ำในอนำคต

เมื่อวันท่ี 25 มีนำคม 2562 ผศ.ดร.ไชยำ ภำวะบุตร คณบดีคณะครุศำสตร์  

เป็นประธำนเปิดโครงกำรปัจฉิมนิเทศ และกล่ำวให้โอวำทแก่ นักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ  

ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะครุศำสตร์ ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

และได้รับเกียรติจำกนำยเสถียร แสนอุบล ศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร บรรยำยเรื่องแนวทำง

กำรประกอบอำชีพครู และกำรเตรียมตัวสอบบรรจุ นอกจำกนี้ก็ยังมีตัวแทนจำกรุ ่นพี ่

ทีไ่ด้รบักำรบรรจเุข้ำรับรำชกำรคร ูจำกโรงเรียนบ้ำนสงูเนนิสำมคัคี โรงเรยีนมธัยมวำรชิภมู ิและ

โรงเรียนสว่ำงแดนดิน  มำเล่ำประสบกำรณ์ในกำรเตรียมตัวเพ่ือสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรคร ู

ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกน้อง ๆ นักศึกษำกันเป็นอย่ำงมำก

มรสน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ 
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 

นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา
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เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2562 กองนโยบำยและแผน จัดประชุม

จัดท�ำกรอบอัตรำก�ำลังสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณำ  

ชั้น 3 อำคำร 10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชำ 

ธรรมวินทร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เป็นประธำน

เปิดกำรประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ท่ีปรึกษำ 

มหำวิทยำรำชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กำญจนำ วงษ์สวัสดิ์ รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ และ นำยเกษม บุตรดี ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนอธิกำรบดี ชี้แจงหลักกำร วิธีกำรจัดท�ำกรอบอัตรำก�ำลัง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 ให้

บุคลำกรสำยวิชำกำร และผู้เกี่ยวข้อง จัดท�ำกรอบอัตรำก�ำลังของ

ส่วนรำชกำร เพื่อให้คณะท�ำงำนได้รวบรวมและจัดท�ำข้อมูลส่ง 

ส่วนกลำงต่อไป

เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2562 ผศ.ชำคริต ชำญชิตปรีชำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  

เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมเรื่อง กำรป้องกันและซักซ้อมแผนกำรเกิดอัคคีภัย ให้กับบุคลำกรงำนอำคำรสถำนท่ีและ 

ยำนพำหนะ กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี  โดยมีทีมวิทยำกรจำกงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลนครสกลนคร  

มำบรรยำยและฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

กำรจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม ในกำรป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภำยในมหำวิทยำลัย ดังน้ัน บุคลำกร

งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริกำร และดูแลควำมเรียบร้อยในด้ำนดังกล่ำว

รวมไปถึงกำรดูแลควำมปลอดภัยโดยรอบมหำวิทยำลัย จ�ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรกำรป้องกันกำรเกิดเหตุ และ 

เมื่อเผชิญเหตุ จะต้องมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งในด้ำนของกำรแจ้งเตือน และกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่ำง

ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ

มรสน. จัดอบรม การป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย

มรสน. ประชุมจัดท�ากรอบอัตราก�าลัง

สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2562-2565
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร น�ำโดย ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดี 

พร้อมด้วย ผศ.ชำคริต ชำญชิตปรีชำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ผศ.ธีรำธำร  

ศรีมหำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และ ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ ประธำน

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร น�ำบุคลำกรและนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

กีฬำจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 19 “แคแสดเกมส์” เม่ือวันท่ี 30 มีนำคม 2562 โดย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร เป็นเจ้ำภำพจัดกำร

แข่งขัน

“กีฬำจตุรมิตรเกมส์” เป็นกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงบุคลำกรและนักศึกษำ

ของแต่ละสถำบัน จัดขึ้นเพื่อสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีของนักศึกษำและ

บุคลำกรโดยใช้กีฬำเป็นสื่อ รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ อำทิ วิชำกำร กำรบริหำรกำรศึกษำ 

 กำรจัดกำรกำรศึกษำ กีฬำ 

มุ ่ งหวั ง ให ้ทั้ ง  4 สถำบัน 

ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ส ก ล น ค ร  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย

เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร ์  วิ ท ย ำ เ ข ต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

วิทยำเขตสกลนคร และมหำวิทยำลัย

น ค ร พ น ม  มี ค ว ำ ม สั ม พั น ธ ์ อั น 

เหนียวแน่นร่วมกัน ซึ่งในปีนี้จัดกำร

แข่งขันชนิดกีฬำ ได้แก่ ฟุตบอล  

ฟุตซอล วอลเลย์บอล บำสเกตบอล 

เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส 

และเทนนิส ซึ่งสรุปผลคะแนนรวมในกำรแข่งขันกีฬำ

ทุกประเภททั้งบุคลำกรและนักศึกษำ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสกลนคร ได้ครองแชมป์อันดับที่ 1 พร้อมกับ

รับถ้วยรำงวัล และส�ำหรับกำรแข่งขันกีฬำจตุรมิตร

เกมส์ ครั้งที่ 20 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็น 

เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันในครั้งต่อไป

H o t  N e w s  S N R U
ข่าวเด่น มรสน.

กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 19

มรสน. คว้าแชมป์

“แคแสดเกมส์”
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เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ร่วมจัดแสดง 

ผลงำนนิทรรศกำร ในงำนเมำลิดกลำงแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562  

ณ ศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหำนคร โดยได้จัดแสดงผลกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรวิจัยกำร

พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ำครำมสู่ผ้ำฮิญำบเพื่อเข้ำสู ่มำตรฐำน 

ฮำลำลในเชิงพำณิชย์ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำและออกแบบผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมจำก 

ผ้ำครำม ตำมหลักกำรของศำสนำ กำรบริกำรวิชำกำร ผ่ำนศูนย์ถ่ำยทอดควำมรู ้

และเทคโนโลยีมำตรฐำนฮำลำล ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวฮำง เพื่อเข้ำสู ่

มำตรฐำนฮำลำล และพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบปลำทะเลผงนัว ซึ่งเป็นกำร

ผสมผสำนเพื่อควำมลงตัว ของข้ำวเกรียบปลำทะเล หรือกรือโบ๊ะ ท่ีมี

นักศึกษำมุสลิมจำก 3 จังหวัดชำยแดนใต้ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สกลนคร น�ำเอำผงนัวซึ่งท�ำจำกพืชผักที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มรสชำติ

ให้กับข้ำวเกรียบ จนกลำยเป็นข้ำวเกรียบปลำทะเลผงนัว เพื่อลงสู่

ชุมชน ซ่ึงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวนั้น ได้มีกำรด�ำเนินกำรร่วมกับสถำน 

อำมำนำบ้ำนดงยอ จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกับ

สมำคมสมำพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย) ในกำรยกระดับคุณภำพ

ชีวิตของคนในชุมชนในท้องถ่ินด้ำนรำยได้ และรวมทั้งกำรเรียนรู้ 

เพื่ออยู ่ร ่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม รู้รักสำมัคคี ด้วยกำร 

บรูณำกำรเรยีน กำรสอน กำรวจิยั และกำรบรกิำรวชิำกำรก่อให้เกิด

โครงกำรพัฒนำและยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่น บรรยำกำศในงำน 

มีผู ้ที่สนใจสอบถำม  และร่วมชมนิทรรศกำรกันเป็นจ�ำนวนมำก 

มรสน. ร่วมจัดนิทรรศการ

ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย อ.ศ.1440
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เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

เป็นประธำนเปิดนิทรรศกำรศิลปนิพนธ์ ประจ�ำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ คณบดีคณะ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดนิทรรศกำร

ส�ำหรับกำรจัดแสดงนิทรรศกำรศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ เป็นกำรจัดแสดงผลงำนของนักศึกษำ

สำขำวิชำศิลปกรรม ท่ีเรียนปีสุดท้ำยของหลักสูตรกำรศึกษำ ซ่ึงนักศึกษำจะต้องผ่ำนกระบวนกำร

เรียนรู้และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะข้ันสูงท่ีเรียกว่ำ ศิลปะนิพนธ์ ท่ีต้องใช้ควำมเพียรพยำยำม 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอดอำรมณ์ทำงควำมรู้สึกและทัศนคติต่ำง ๆ รวมท้ังศิลปะที่สร้ำงขึ้น

เพ่ือประโยชน์อย่ำงอื่น นอกเหนือจำกควำมช่ืนชมในคุณค่ำของศิลปะโดยตรง เช่น กำรออกแบบ

แฟชั่นดีไซน์ และกรำฟฟิกดีไซน์ แสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นถ่ิน และอัตลักษณ์เฉพำะตัว

ของนักศึกษำ กำรจัดแสดงผลงำนในครั้งนี้เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดจำกควำม

คิด สติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักศึกษำออกสู่สำธำรณชน  โดยจัดแสดงระหว่ำงวันที่  

4-8 เมษำยน 2562 ณ บริเวณลำนชั้น 2 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร 

เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร น�ำโดย ผศ.ธีรำธำร ศรีมหำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้น�ำพำนพุ่มดอกไม้สดเข้ำถวำยรำชสักกำระพระบรม

สำทิสลักษณ์ ในงำนรัฐพิธี “วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และ วันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์”  

เพื่อเป็นกำรระลึกถึง มหำจักรีบรมรำชวงศ์ และเป็นวันท่ีพระบำทสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำจักรีบรมนำถ พระพุทธ 

ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช ได้เสด็จปรำบดำภิเษก ขึ้นครองรำชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งรำชวงศ์จักรี และทรงสร้ำงกรุงเทพ ฯ 

ในนำมกรุงเทพมหำนครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมืองหลวงของไทย โดยมีนำยวิทยำ จันทร์ฉลอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร  

เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ภำครัฐภำคเอกชน ผู้น�ำองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำร่วมงำนรัฐพิธีในครั้งนี ้

ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร

มรสน. ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นักศึกษาสาวิชาศิลปกรรม มรสน.

จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
ARTS THESIS EXHIBITIOM 2018
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เมื่อวันที่ 6 และ 8-9 เมษำยน 2562 มหวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร น�ำโดย 

ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดี พร้อมด้วยผู้บริหำร และบุคลำกร เข้ำร่วมพิธ ี

พลีกรรมตักน�้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีท�ำน�้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน�้ำอภิเษก  

ในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร

เทพยวรำงกูร ณ บริเวณบ่อน�้ำ “ภูน�้ำลอด” วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร โดยมี  

นำยวิทยำ จันทร์ฉลอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร เป็นประธำนพิธี

จังหวัดสกลนคร มีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์มำพร้อมกับพระธำตุเชิงชุม คือ บ่อน�้ำ 

“ภูน�้ำลอด” เป็นบ่อน�้ำโบรำณ กว้ำงประมำณ 2 เมตร ลึก 2 เมตร 50 เซนติเมตร 

น�้ำลอด อันได้แก่ ตำน�้ำที่เกิดจำกธำรน�้ำใต้ดินผุดขึ้นมำตำมธรรมชำติ น�้ำในบ่อนี้ไม่

เคยเหือดแห้ง น�้ำมีควำมใสสะอำดบริสุทธิ์ ซึ่งในอดีตชำวเมืองสกลนคร จะมำตักน�้ำ

ไปบริโภคในครัวเรือน ภูน�้ำลอด เป็นบ่อน�้ำท่ีประชำชนในสมัยขอมเคำรพเลื่อมใส 

ศรัทธำมำก ตำมต�ำนำนเชื่อว่ำ แหล่งน�้ำที่มีมำคู่กับพระธำตุเชิงชุมนั้นถือเป็นน�้ำ 

ที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ ทำงจังหวัดได้ใช้เป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับประกอบพิธีกรรมต่ำง ๆ 

เพื่อควำมเป็นสิริมงคล

มรสน. ร่วมพิธีพลีกรรมตักน�้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีท�ำน�้ำอภิเษก
ในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร



สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร น�ำโดย 

อำจำรย์ ดร.มำลี ศรีพรหม ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  

น�ำผลงำนวิจัยเข ้ำร ่วมจัดนิทรรศกำร โดยน�ำผลงำนกำรวิจัย  

“ข้ำงหลังข้ำว : นวัตกรรมภูมิปัญญำ มรดกชำวนำไทย” เข้ำร่วม 

น�ำเสนอในมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2562 (Thailand Research 

Expo 2019) เมื่อระหว่ำงวันท่ี 7–10 เมษำยน 2562 ณ โรงแรม

เซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

กรุงเทพมหำนคร งำนนิทรรศกำรดังกล่ำวได้รับควำมสนใจจำก 

ผู้เข้ำชมงำนเป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังได้เครือข่ำยพัฒนำงำนวิจัย

เพื่อต่อยอดให้สมบูรณ์และใช้ได้ในอนำคต
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มรสน. ร่วมจัดนิทรรศการ

ผลงานการวิจัยในงาน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

Thailand Research Expo 2019
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วันที่ 9 เมษำยน 2562 ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จัดสอบสัมภำษณ์

นักเรียนเข้ำศึกษำ ภำคปกติ ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ระดับปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญำตรีหลักสูตร 

4 ปี (เทียบโอน) ประเภทคัดเลือก (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬำดี และคนดี) ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัคร 

เข้ำรับกำรสอบในสำชำวิชำต่ำง ๆ เป็นจ�ำนวนมำก

เมื่อวันท่ี 9 เมษำยน 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สกลนคร น�ำโดย ผศ.ปรีชำ ธรรมวินทร อธิกำรบดี พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหำร ร่วมพิธีรดน�้ำขอพรจำก นำยวิทยำ จันทร์ฉลอง 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร พร้อมภริยำ เนื่องในเทศกำล

สงกรำนต์ ณ จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร บุคลำกรจำกส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน และ

ประชำชนร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก

ผู้บริหาร มรสน. ร่วมรดน�้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด 

มรสน. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือก นศ.ใหม่ ภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2562



เม่ือวันที่ 25 เมษำยน 256 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดย อำจำรย์ ดร.วิจิตรำ สุจริต รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัย

และพัฒนำ พร้อมด้วยบุคลำกร ร่วมพิธีถวำยพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เพื่อน้อมร�ำลึกถึง

พระเกียรติคุณและพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชำติไทย โดยจังหวัดสกลนครจัดขึ้น ณ หอประชุม

จำมจุรี 1มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดยมี นำยวิทยำ จันทร์ฉลอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร เป็นประธำนในพิธีถวำย 

พวงมำลำและกล่ำวถวำยรำชสดุดี พร้อมด้วยห้วหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร ภำครัฐ และภำคเอกชนเข้ำร่วมพิธีในครั้งนี้

เมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 2562 งำนอนำมัยและ

สุขำภิบำล กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สกลนคร ร่วมกับ เหล่ำกำชำดจังหวัดสกลนคร และ 

โรงพยำบำลศูนย์สกลนคร จัดกิจกรรมร่วมบริจำคโลหิต 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี 

บรมรำชำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  

บดินทรเทพยวรำงกูร ณ หอประชุมจำมจุรี 1 มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสกลนคร

กิจกรรมดังกล่ำว เปิดโอกำสให้ผู้บริหำร คณำจำรย ์

พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ได้ร่วมกันบริจำคโลหิต

เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสมหำมงคล 

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำ 

วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ซ่ึงโลหิตที่ได้จะน�ำไป

มอบให้แก่สภำกำชำดไทย และโรงพยำบำลต่ำง ๆ ได้น�ำ

ไปใช้ประโยชน์ในกำรรักษำพยำบำล หรอืเพ่ือเกบ็ส�ำรอง 

ไว้ใช้ในยำมขำดแคลนต่อไป
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มรสน. ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก



ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ได้รับ 

ด้านบริหารวิชาการสถานศึกษา
รัฐศาสตร์บัณฑิต รุ่น 33

“รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�าปี 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562 ผศ.นิยม ชลิตะนำวิน อำจำรย์ประจ�ำ

สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได ้รับกำรพิจำรณำ 

คัดเลือกจำกคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กระทรวง

ศึกษำธิกำร เข ้ำรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข ้ำรำชกำร

พลเรือนดีเด ่นประจ�ำป ี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ  

ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร ถือเป็น 

แบบอย่ำงที่ดีส�ำหรับชำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ที่จะด�ำเนิน 

รอยตำมเพื่อยึดมั่นในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่ดี
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