


จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครตลอดจนส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดสกลนคร จัดงานเทศกาล 

ลอยพระประทีปพระราชทาน “สิบสองเพ็งไทสกล” ข้ึนในวันเพ็ญเดือน 12 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561  

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานไฟพระประทีปและพระประทีปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระประทีปสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระประทีป 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระประทีปพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด

ดามาตุ พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตน์ พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

และพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวม 11 พระองค์ โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นางสุรีย์ ธรรมวินทร ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

ทีปังกรรัศมีโชติ จากหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อน�าไปประกอบพิธีบริเวณสระพังทอง โดยมี 

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานอัญเชิญพระทีปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย นาย โกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการ 

พร้อมคู่สมรส ได้อัญเชิญพระประทีปของพระบรมวงศานุวงศ์ ลงไปลอยยังสระพังทองร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร 

ในการนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตกแต่งรถอัญเชิญพระประทีป สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองพัฒนานักศึกษาน�านักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่อันเป็นการแสดงออก 

ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งมีประชาชนจากทุกอ�าเภอในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

อธิการบดีพร้อมภริยา ร่วมอัญเชิญพระประทีปพระราชทานในงาน

เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน “สิบสองเพ็งไทสกล”



ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 256ๅ

จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

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

      : snruthailand 

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

02

04

10

17

มรสน. ขับเคลื่อนโครงการ
น้อมน�าศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาท้องถิ่น

น้อยนิดมหาศาล :
เรื่องของโฉมเฉลา

คอลัมน์

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

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

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าตรวจเยี่ยม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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. ร่วมอัญเชิญพระประทีป
พระราชทานในงานเทศกาล
ลอยพระประทีปพระราชทาน
“สิบสองเพ็งไทสกล”

เรื่องจากปก
C o v e r   S t o r y
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เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข ้าตรวจเยี่ยมคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิพนธ์  

อินสิน ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด ร ่วมก�าหนด

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในส ่ วนของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับการต้อนรับ 

เป็นอย่างดีจากบุคลากรในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.ไพสิฐ 

บริบูรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ได ้ 

น�าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด�าเนินงานตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ  

การจัดกิจกรรมและโครงการเด่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ที่สอดคล้องตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา 

ในสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร และโครงการที่สอดคล้องตามกรอบการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

กรณีนักศึกษาลดลง คณะควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ เช่น

- ควรมีแผนเชิงรุก

- การเพิ่มจ�านวนกลุ่มเป้าหมายใหม่ในการเข้าศึกษาต่อ เช่น นักศึกษา

ที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถกลับมาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้หรือไม่  

ผู้ปฏิบัติงาน/ท�างานอยู่แล้ว โดยอาจจะท�าความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อ 

ReSkill หรือ UpSkill

- การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น ท�าความร่วมมือกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง การท่องเท่ียว โดยอาจจะท�าเป็นโครงการ

เสนอกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) 

คณะควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

เช่น 

- การบูรณาการระหว่างหลักสูตรภายในคณะ เพื่อน�าไปสู่การสร้าง

หลักสูตรใหม่ 

- การบูรณาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือคณะ 

อื่น ๆ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

- การร ่วมมือกับจังหวัดสกลนครในการพัฒนาเร่ืองครามไปสู ่ 

ระดับชาติหรือนานาชาติ

- การร ่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเรื่องการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน

- การปรับปรุงหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในอนาคต หลักสูตร

ควรมีการส�ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน ทิศทาง 

การเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยน�าเสนอแนวความคิด (Conceptual Idea) 

ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ รวมถึงการพิจารณาชื่อหลักสูตร  

ควรให้มีความน่าสนใจ/ทันต่อยุคสมัย

หลักสูตรควรเพิ่มทักษะการลงมือปฏิบัติให้กับนักศึกษาอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง

คณะควรเป็นคลินิกแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยลงพื้นท่ีส�ารวจปัญหา

ด้านต่าง ๆ การถอดบทเรียนของชุมชน และร่วมกับชุมชนในการหาวิธีการ

แก้ไข อาจจะท�างานร่วมกับคณะต่าง ๆ ด้วย

พร้อมนี้ ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติโดยความร่วม

มือกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึง การสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิชาการของคณะ

ให้เป็นที่วารสารที่ได้มาตรฐานและอยู่ในฐานข้อมูล TCI
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เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “SNRU Healthy 

Team” จัดโดยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการ

สร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ด้วยการออกก�าลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ

สร ้างเสริมสุขภาพในทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยก�าหนด 

เริ่มกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 ณ โถงล่างอาคาร 13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ปัจจุบันการมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน

ชีวิต งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา ต้องการให้บุคลากรและ

นักศึกษาสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ด้วยการออกก�าลังกาย 

เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นการป้องกันโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง

ด้านต่าง ๆ ในทุกเพศ ทุกวัย จึงได้จัดกิจกรรม “SNRU Healthy Team” เพื่อ

เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา ได้สร้างโอกาส 

ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ตนเอง และใช้เวลาว่างออกก�าลังกายร่วมกัน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

คณะส�านักงบประมาณ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมและเตรียม 

ความพร้อม ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู ้บริหารส�านักงบประมาณ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แลกเปลี่ยนความคิดและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพื่อติดตามผลการ 

ด�าเนินงาน การใช้จ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2561 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563

SNRU Healthy Team

ชาว มรสน. สร้างเสริมสุขภาพ

มรสน. รับการตรวจเยี่ยม ส�านักงบประมาณ ประจ�าปี 2563
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เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work Integrated Learning : WIL)  

ณ ห้องดุสิตา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน

เปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการ 

จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และ

ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง นโยบายสู่การปฏิบัติ การบูรณาการการเรียนกับการ

ท�างาน นายสุรินทร์ อึงอารี กรรมการบริหารบริษัทอึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จ�ากัด บรรยาย

เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับ 

การท�างาน จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการ และ

โอกาสในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น น�าโดยนางสาว

ปวีณา ว ่านสุวรรณา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร  

พร้อมด้วยผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร การเสวนาในครั้งนี้ เป็นการพูดถึง

หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จะสามารถ 

สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับผู้ประกอบการ โดยการหารือร่วมกันถึง

ความเป็นได้ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงในขณะที่

ก�าลังศึกษาอยู่ เพื่อเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษา และเมื่อส�าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 

นักศึกษาจะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มรสน. บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน

Work Integrated Learning : WIL
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เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560 ระดับ

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบข้อมูล

ประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในจากการวิเคราะห์รายงานการประเมิน

ตนเอง เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตลอดจนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

และบุคลากรในชุมชน 

ส�าหรับผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะกรรมการ 

ประเมินฯ ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา พร้อมข้อเสนอแนะ และพบว่ามีการด�าเนิน

การตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในการด�าเนินงานระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 

4.33) โดยมหาวิทยาลัยจะน�าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มรสน. รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการอบรม ส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office ณ ห้องสัตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม  

อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นของส�านักงานสีเขียว และหลักการความรู้เบื้องต้นของการตรวจ

ประเมินส�านักงานสีเขียว และการวางแผนเตรียมรับการตรวจประเมิน 

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม โดยภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซ 

เรือนกระจก (Greenhouse effect) จากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพของมนุษย์ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปริมาณสูง และเพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานอาคารสถานที่และหน่วยยานพาหนะ มีนโยบายสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้ส�านักงานมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของบุคลากรให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และมีแนวทางในการจัดการของเสียย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และปลูกจิตส�านึกให้รู้จัก

ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธฺิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเรวดี 

เทียนประภาส พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา อาจารย์นิกร สุขปรุง และ

อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม เป็นผู้แทนมอบทุนมูลนิธิเรวดี เทียนประภาส โดย 

คุณสุรางค์ เปรมปรีด์ ประธานกรรมการมูลนิธิเรวดี เทียนประภาส ประจ�าปี 

การศึกษา 2561 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาจ�านวน 144 คน ประกอบด้วย 

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย นักศึกษาที่มีฐานะยากจน (เด็กบ้าน

ทานตะวัน) บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักเรียนนักศึกษา 

ที่เป็นคนดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ด�าเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงนับเป็นปีท่ี 10 ที่ทาง

มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้วยการประสานงานของ ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา ที่เป็นก�าลัง

ส�าคัญในการขอทุนการศึกษาและได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

มรสน. จัดอบรมส�านักงานสีเขียว Green Office

นักศึกษา มรสน. รับทุนการศึกษามูลนิธิเรวดี เทียนประภาส
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร ่วมกับ จังหวัดสกลนคร  
ส่วนราชการ และภาคเอกชน  ได้น้อมน�าโครงการตามพระราโชบาย
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
มาขับเคลื่อนภายใต้ชื่อโครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ท ้องถ่ิน ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได ้ตระหนักต ่อหน ้าที่ 
การเป็นพลังของแผ่นดิน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพทั่วไป 
และความต ้องการการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่ เป ้ าหมาย  
ของปีงบประมาณ 2561 และ 2562 จ�านวน 22 ชุมชน  ในพื้นที่ 
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยได้ขับเคลื่อนโครงการ
ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 - 14 กันยายน 2561 พบว่าประชาชน 
มีความต้องการเสริมองค์ความรู้ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ต้องการ
พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัย ต้องการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และต้องการด�ารงไว ้
ซึ่งวัฒนธรรมการสืบสานอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาสู่ลูกหลานเพ่ือให้
ส�านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด

จากประเด็นความต้องการของประชาชนในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม 2.1 ส่งเสริมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

เป็นผู้ด�าเนินการในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน 2561  ณ 

บ้านนางอย ต�าบลเต่างอย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และ บ้านตอเรือ บ้านโนนเรือ บ้านนาดี ต�าบลนาหัวบ่อ  

อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม 2.2 การมัดย้อมจากสีธรรมชาติ โดยส�านักงานอธิการบดี เป็นผู้ด�าเนินการในวันที่ 11 กันยายน 2561  

ณ บ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ต�าบลเต่างอย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม 2.3 การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค - กระบือ  

โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ด�าเนินการในวันท่ี 12-13 กันยายน 2561 ณ บ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ต�าบล 

เต่างอย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม 2.4 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป็นผู้ด�าเนินการในวันที่ 10-11 กันยายน 2561  ณ บ้านแป้น และบ้านน�้าพุ ต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม 2.5 การพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างความพร้อมรับแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เป็นผู้ด�าเนินการในวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ บ้านตอเรือ บ้านโนนเรือ และบ้านนาดี ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร

มรสน. ขับเคล่ือนโครงการ

น้อมน�ำศำสตร์พระรำชำ
สู่กำรพัฒนำท้องถ่ิน

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o t 
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ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อความต่อเนื่องในการ 
ยกระดับและพัฒนาคุณค่าภูมิป ัญญาสู ่มูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว  เกิดชุมชนการจัดการตนเอง  ท�างานร่วมกับชุมชน
อย่างสมานฉันท์ รวมทั้งเกิดความส�านึกรักสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาถ่ินฐานบ้านเกิดตนเอง  
ให้ประชาชนสามารถด�าเนินชีวิตและต่อยอดงานหรือกิจกรรม
ให้ตัวเองและชุมชนด�าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง  มีความ 
เป็นอยู่ทีด่ ีมคีวามสขุ รู้รัก สามคัคี  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วยตนเอง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน
โครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชสู่กัฒนาท้องถ่ิน  โดยได้จัด
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบชุดโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการน้อมน�าศาสตร ์
พระราชาสู ่การพัฒนาท้องถ่ิน” ข้ึน ในระหว่างวันที่ 3-4 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถ่ิน และ
เพื่อออกแบบชุดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตาม
โครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู ่การพัฒนาท้องถ่ิน  
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่าง 
ต่อเนื่อง  
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ส�าหรับปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่  

4 ตุลาคม 2561 - วันที่ 16 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบการรับตรงแบบโควต้า รอบการรับตรงร่วมกัน และ

รอบรับตรงอิสระ ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.snru.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0 4279 0025

ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองมีทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะสาขา

วิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมีจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการแข่งขันในการใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์  

เพ่ือโน้มน้าวให้นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ การแนะแนว 

การศึกษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์หนึ่งที่จะท�าให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนครูแนะแนว 

ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจ�าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา หลักสูตรท่ีเปิดสอน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้นักเรียน ครูแนะแนว และผู ้ที่สนใจ ทราบถึงนโยบาย 

การรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในจังหวัดกลุ่มสนุกกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดกิจกรรมแนะแนว

สัญจร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จ�านวน 56 โรงเรียน เริ่มตั้งแต่วัน

ที่ 6 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2561

มรสน. จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรแก่นักเรียนมัธยมกลุ่มจังหวัดสนุก

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o t 
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ�าปี 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ

และภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี 

ส�าหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ 

ที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และแสดงความจงรักภักดี น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยี 

ฝนหลวง” ขึ้นมาบรรเทาทุกข์แก่พสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากความเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม

อันเนื่องมาจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ชัด เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ภูมิปัญญาชุมชน ส�าหรับกลุ่มนักศึกษาพิการท่ีบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่  

14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ด้วยตนเองและทักษะการท�างานแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านหนองครอง  

ต�าบลเชิงชุม อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมในโครงการ เริ่มจากการท�าความรู้จักกับสมาชิกภายในกลุ่ม 

ทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามจากวิทยากรในชุมชน จากนั้นฝึกการมัดย้อมเสื้อเป็นลวดลาย

ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท�าผ้าย้อมครามที่เป็นองค์ความรู ้

จากบรรพบุรุษ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

มรสน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
“วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ�าปี 2561

มรสน. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน 

ส�าหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม รุ่นที่ 2
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เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ชมรมสามัคคีเรือยาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ส่งมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากงาน

ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสกลนคร ประจ�าปี 2561 และ 

ถ้วยรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่อยู ่ใกล้เคียง ในปี 2561 แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

บุคลากร และฝีพายจากชมรมสามัคคีเรือยาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแสดงความชื่นชม

ยินดีและภาคภูมิใจกับชมรมสามัคคีเรือยาวฯ และขอเป็นก�าลังใจ

ให้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันในปีต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการสัมมนา Smart Innovation For Health 

นวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงล่างอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี 

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้น�าเสนอผลงานและแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพ และรับฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 

ประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ประโยชน์ของการใช้นวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้มีความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม และสร้างนวัตกรรมให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการด�าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ และมุ่งแก้ไข 

ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบัน

อธิการบดี รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน จากชมรมสามัคคีเรือยาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Smart Innovation For Health 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา 

นวัตกรรม
สร้างสรรค์
เพื่อสุจภาพ
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เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน 

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรม

อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ ส�านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

ได้ด�าเนินการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ  รวมจ�านวน 12 ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  

โดยมีองค์ความรู้ที่น�ามาจัดแสดง 22 องค์ความรู้ การจัดนิทรรศการในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด 

ให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับวิธีการด�าเนินงาน จัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยทุกส่วนราชการ ได้ร่วมแสดง 

ผลงานการจัดการความรู ้ และร่วมประกวดผลงานอันเกิดจากการร่วมคิด ร่วมใจ ในการด�าเนินการจัดการความรู ้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ การประกวด

ผลงานการจัดการความรู ้  กิจกรรมล้อมวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์การด�าเนินการจัดการความรู ้ โดย 

ทุกหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน กิจกรรม KM Cafe เร่ืองเทคนิคการจัดการความรู้ให้หน่วยงาน 

ให้ประสบความส�าเร็จ และการจับฉลากรางวัลผู้เข้าร่วมงาน

ส�าหรับการจัดการความรู้เป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน น�ามาด�าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารและด�าเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนโยบายในการน�ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือหลัก

ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 

และสายงานของแต่ละบุคคลเพ่ือผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยต่อไป

มหกรรมการจัดการความรู ้มรสน.

ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

Knowledge Management : KM
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และในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันแห่ขบวนแห่ “จุลกฐิน” ไปทอดถวายกฐินสามัคคีร่วมกับชาวบ้านดงพัฒนา 

ณ วัดบ้านดงพัฒนา ต�าบลธาตุนาเวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถวัดบ้านดงพัฒนา โดยปัจจัย

ร่วมท�าบุญกฐินสามัคคีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งสิ้น จ�านวน 113,999 บาท

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร “ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” ประจ�าปี 2561 โดยมี อาจารย์

ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ปั่นฝ้าย 

สืบสายบุญจุลกฐิน” โดย นักวิชาการด้านศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม

ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระมหาใจ เขมจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการห่อข้าวต้มมัดแบบโบราณ 

สมโภชกองกฐิน โดยการแสดงดนตรีวงไทอีสานของสถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ณ บริเรณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชาว มรสน. ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงร่วมแรงร่วมใจ 

ประจ�าปี 2561ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน
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เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

และการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการ MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibittion Management) 

“Sakon Foodies Gastronomy  Tourism” โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ โถงล่างอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส�าหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติและจ�าลองสถานการณ์การจัดนิทรรศการ โดยกิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การจัดจ�าหน่ายสินค้าสินค้าและอาหาร โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

งานอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด

โครงการสัมมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “แรง

บันดาลใจสู่ความส�าเร็จของนักรัฐประศาสนศาสตร์” จัดโดย 

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการ

จัดการ ณ ห้องประชุม 13209 ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 1-4 จ�านวน  

200 คน ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชี้แนวทางและ

เป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษาสาขาววิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ฝึก

ทักษะทั้งในด้านความคิด การมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ และเกิดแรงบันดาลใจ 

พร้อมที่จะออกไปสู่การท�างานในอนาคตต่อไป

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ มรสน. จัดการสมัมนาทางวิชาการ

“แรงบันดาลใจสู่ความส�าเรจ็ของนกัรฐัประศาสนศาสตร์”

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดนิทรรศการ

MICE “Tourism Green Market”



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง18

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดงานสืบสานประเพณ ี

ลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�าปี 2561 ณ บริเวณห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีขบวนแห่กระทง

จากคณะทั้ง 6 คณะ ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมด้วยนางนพมาศ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

และร่วมพิธีลอยกระทงกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนจากชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ มีการแสดง

ดนตรี การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดสาวงามทางเลือก ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

ชนะเลิศ คณะวิทยาการจัดการ

รองอันดับ 1  คณะครุศาสตร์

รองอันดับ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการประกวดกระทงและขบวนแห่ผลการประกวดนางนพมาศ

ผลการประกวดสาวงามทางเลือก

นางนพมาศ นางสาวอารียา  แสนสุริยวงศ์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองอันดับ 1    นางสาวรจิตรัฐ  สมบัติดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอันดับ 2    นางสาวสุวัชราภรณ์  จีนค�า
  คณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวนภารัตน์  เนตรวงค์ค�า
  คณะครุศาสตร์

  นางสาวซาร่า  คาริมพลู
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลขวัญใจราชภัฏสกลนคร

  นางสาวขวัญธิดา ค�าสงค์
  คณะวิทยาการจัดการ

ชนะเลิศ นายพิญชดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

  คณะวิทยาการจัดการ

รองอันดับ 1 นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐรัตนชัย

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองอันดับ 2 นายสุริศักดิ์  นะโพธิ ์

  คณะครุศาสตร์



ณ ห้องสัมภาษณ์ ส�านักงานบริษัทจ�าหน่ายรถไถใน

จังหวัดมุกดาหาร เหล่าสาวบัญชี สาวการเงินการธนาคาร 

จ�านวนกว่า 30 คนเดินทางมารับการสัมภาษณ์เข้าเป็น

พนักงานใหม่ การสัมภาษณ์ด�าเนินไปเรื่อย ๆ และสุดท้าย 

ทุกคนจะถูกถามด้วยค�าถามเดียวกันคือ ท�าไมบริษัทจึงควรรับ

คุณเข้าร่วมงาน 

“เพราะดิฉันจะเป็นพนักงานที่ดี”

“ฉันจะท�าให้ดีที่สุดเพื่อองค์กร”

“เชื่อมั่นว่าตนเองจะท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี”

“เพราะฉนัพร้อมมากทีจ่ะเริม่งานกับองค์กรดี ๆ เช่นนี”้

น่ีคงเป็นค�าตอบโดยทั่วไป แต่ส�าหรับโฉมเฉลาไม่ใช่ 

เพราะเธอตอบว่า “เอ่อ...เพราะบริษัทต้องการดิฉัน ดิฉันก็

ต้องการบริษัท” พูดแล้วยิ้มซื่อ ๆ ออกไป

“โอ้โห...ท�าไมคิดว่าบริษัทต้องการคุณ”

ค�าตอบของเธอมักจะน�ามาซึ่งการซักถามต่อเสมอ

“เพราะบรษัิทเขยีนป้ายไว้ว่า เราต้องการคณุ คณุพร้อม 

หรือยัง ซึ่งดิฉันพร้อมแล้วค่ะ”

ถูกของเธอครับ หน้าบริษัทติดป้ายนี้ไว้จริง ๆ

“ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะเป็นพนักงานที่ดี”

“อยากรู ้จริง ๆ หรือคะ ถ้าอยากรู ้ก็ต ้องรับดิฉัน 

เข้าท�างานก่อน”

เธอสร้างความประทับใจและประหลาดใจตั้งแต่รอบนี้

แล้วความรู ้ที่เรียนมาจะได้ใช้หรือเปล่าขึ้นอยู ่กับทัศนคติ 

ที่คุณมี เสน่ห์ในตัวของโฉมเฉลาเรียกรอยยิ้มจากผู้คนท่ีได้ 

พบเจอพูดคุย

จากตอนสายถึงบ่ายวันนั้นฝ่ายบุคคลของบริษัทก็ได้ให้

บทเรียนส�าคัญล�้าค่าแก่บรรดาบัณฑิตจบใหม่กลุ่มน้ี ทุกคน

หลังผ่านการสัมภาษณ์ก็ได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ซึ่งมีทั้งการ

แนะน�าตัว การแสดงออก ทดสอบไหวพริบ กิจกรรมกลุ ่ม  

จนเวลาผ่านไปบ่ายแก่ ๆ ดูว่าคุ้นเคยกันมากพอแล้ว ก็ถึงเวลา

ที่ทุกคนมายืนล้อมเป็นวงกลมเพ่ือรับโจทย์ส�าคัญส่งท้าย

กิจกรรม โดยที่ทุกคนจะได้รับสติ๊กเกอร์คนละแผ่น 

“รู้สึกชอบใจเพื่อนคนไหนให้ไปแปะเพื่อนคนนั้น” 

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อน ๆ ต่างเดินไปแปะที่โฉมเฉลาด้วย

รอยยิ้ม ต่างให้เหตุผลว่าเธอน่ารัก เป็นมิตร มีจิตอาสา จริงใจ 

ใสซื่อ สนุกสนาน อยู่ด้วยแล้วมีความสุข สติ๊กเกอร์ประมาณ 

80 % ติดอยู่ตามร่างกายและใบหน้ายังไม่เว้นท้ังแก้ม คาง 

หน้าผาก เป็นเครื่องยืนยันว่าเธอเป็นขวัญใจของเพื่อน ๆ  

ซึ่งเมื่อเช้านี้ยังเป็นคู่แข่งกันอยู่เลย

สติ๊กเกอร์ในมือโฉมเฉลายังไม่ได้ยื่นออกไปแปะใครเลย

เพราะเพือ่นต่อควิแปะเธอยาวยดื เมือ่กิจกรรมสดุท้ายนีผ่้านไป  

ผู้จัดการสาขาก็ก้าวออกมากล่าวค�าส�าคัญท่ีท�าให้โฉมเฉลาเอง

ก็อึ้งไปด้วย

“ขอบคุณทุกคนท่ีมาร่วมกิจกรรมคัดเลือกพนักงาน

ใหม่ในวันนี้ และที่ต้องขอบคุณเป็นที่สุดก็คือทุกคนได้คัดเลือก

พนักงานให้เราแล้ว ผมขอประกาศว่า...คุณโฉมเฉลาเป็นผู้ผ่าน

การคัดเลือก”

ทุกคนตะลึงแต่ไม่นานก็ย้ิมออกมาอย่างเข้าใจ แต ่

โฉมเฉลาเองยังเอ๋อไม่หาย มองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีแบบ 

ไม่อยากเชื่อ คนที่เกรดต�่าสุด พูดจาบ้าน ๆ นี่น่ะหรือเป็นผู้ผ่าน

การคัดเลือก และนี่คือเหตุผลครับ

“คุณโฉมเฉลาตอบค�าถามด้วยความจริงใจ เธอตอบว่า

ต้องการท�างานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เราเชื่อว่าคนท่ีคิดแบบนี้ 

มีแรงจูงใจดี ๆ แบบนี้จะตั้งใจท�างานและจะพัฒนาตนดีขึ้น

เรื่อย ๆ”

“อีกอย ่างหนึ่ ง  เมื่อทุกคนชื่นชอบคุณโฉมเฉลา 

ด้วยเหตุผลว่าเขาน่ารัก เป็นมิตร จริงใจ อยู่ใกล้แล้วมีความสุข 

มีจิตอาสาและตลก นี่คือคนที่เราอยากท�างานด้วยครับ องค์กร

ของเราก็คิดเหมือนพวกคุณเราต้องการคนแบบนี้มาร่วมงาน”

 วันนี้โฉมเฉลา ยังท�างานอยู่ตรงนั้น อยากพบเธอก็ไป

ถามหาได ้ เธอจะลุกขึ้นยืนต ้อนรับแล ้วกล ่าวกับคุณว ่า  

“เชิญคุณลูกค้าค่ะ ต้องการติดต่ออะไรคะ ดิฉันนางสาว 

โฉมเฉลาสุดสวยยินดีให้บริการค่ะ”

นี่ล่ะครับเรื่องราวน้อยนิดมหาศาลของหญิงสาวผู้รู้สึกดี

กับตนเอง ผู้ลิขิตชีวิตตนเองบนก้าวย่างช้า ๆ ดังท่ีเธอบอกว่า

ค่อย ๆ ตู๊ดดดดไปอย่างช้า ๆ สู่เป้าหมายท่ีเป็นจริง เรียนจบ  

มีงานท�า ดูแลครอบครัวได้

โฉมเฉลาฝากเป็นก�าลงัใจให้น้อง ๆ ทุกคนครบั สู ้ๆ นะ

.... The end ....

เรียบเรียงโดย : อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

น้อยนิดมหาศาล : เรื่องของโฉมเฉลา




