


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว โดย

ผศ.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวาย

เป็นพระราชกุศลณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้น ผศ.ชาคริต  

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่อง 

ราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้น ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด

โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร” และ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในภาคค�่า ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย

เครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ และร้องเพลงสรรเสิรญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา 

ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงกันอย่างกึกก้อง 

ไปทั่วบริเวณมลฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
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จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง
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มรสน. จัดอบรม
“มนุษย์คือครู ส�ำรวจภูมิทัศน์
ภำยในของควำมเป็นครู”

แด่นักศึกษำ SNRU
PASSION ฝันได้ก็ไปถึง

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

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

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

สภำมหำวิทยำลัย ฯ
เข้ำตรวจเยี่ยม
สถำบันภำษำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

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. ร่วมเป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรประกวดสุนทรพจน์
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
รอบชิงชนะเลิศ
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เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายปัญญา มหาชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม

สุวรรณภิงคาร ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือ

รับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด ร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในส่วนของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ

การต้อนรบัเป็นอย่างดีจากบุคลากรในสังกัด โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์์  

คะเลรัมย์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านศาสตร ์

พระราชา) และอาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อ�านวยการสถาบัน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู ้บริหารและบุคลากร 

ร่วมให้การต้อนรับ และได้น�าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด�าเนินงาน

ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมและโครงการที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และโครงการที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 
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ควรจัดโครงการค่ายอาสา (Volunteer Camp) โดย

เชิญชวนอาสาสมัครจากชาติต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 

ร่วมกันและท�างานร่วมกันในลักษณะจิตอาสา

ควรร่วมมือกับองค์กรที่ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทน

หรือศูนย์สอบทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่ออ�านวยความสะดวก

แก่คนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง 

ควรท�าวิจัยในเรื่องที่เด่น ๆ มีการถอดบทเรียนจากการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นหน่วย

งานที่ระดมทรัพยากรเพื่อน�าไปสู ่การท�าหน้าท่ีในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานท�าบุญต่าง ๆ โดยเน้น

วัฒนธรรมท้องถ่ินและการประหยัด เป็นต้น เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน และอาจจะสามารถสร้างอาชีพให้

กับนักศึกษาได้ต่อไป

พร้อมนี้ อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดชาวงศ์ ผู้อ�านวยการ 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได ้น�าเสนอให้สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุน เกี่ยวกับให้ความส�าคัญด้าน

การพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง และขยายการรับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได ้ ต้ังข ้อสัง เกตและ 

ข้อเสนอแนะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยกับบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ดังนี้

ท�าอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครมีชีวิตและเป็นที่

สนใจแก่ผู้เข้าเย่ียมชมควรสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในชุมชน

โดยเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยว เช่น ควรมีการจัดท�าแผนเชิงรุก 

เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการบูรณาการหลาย ๆ

ศาสตร์ร่วมกัน ควรจัดร่วมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ควรเป็นผู ้น�า

การเสนอแนะอาชีพ การเป็น Facilitator ให้ส�าหรับชุมชน  

ได้พบปะและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่น 

ไปสูก่ารสร้างอาชพีได้อย่างไร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีองค์ความรู ้

ทางด้านวัฒนธรรมอยู่แล้ว ท�าอย่างไร ให้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่

สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในท้องถิ่นได้

ควรร่วมมือกับการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร และ 

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เพื่อน�าไปสู่แนวทางการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน และเชื่อมโยงไปยังประเทศ

เพื่อนบ้าน

จังหวัดสกลนครมีกลุ ่มชาติพันธุ ์หลายกลุ่มเข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานในเขตจังหวัดสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ควรสืบค้นและค้นคว้าข้อมูล พร้อมเป็นแหล่งเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ภาษา

ถิ่น การแต่งกาย วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม เอาความเป็นจริง

ของรากเหง้า แล้วมาก�าหนดเป็นแบบเดียวกัน ซ่ึงในอนาคต 

จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ โดยอาจจะ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป ส�านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม แรงบันดาลใจแด่น้องใหม่ ฝันได้ก็ไปถึง 

โดยกิจกรรมในช่วงแรก มีการพูดคุยทักทายน้อง ๆ นักศึกษาใหม่อย่าง

เป็นกันเอง และน�าบทเพลงมาเป็นสื่อกลางเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

รุ่นพี่กับรุ่นน้อง จากนั้นมีการเล่าประสบการณ์เรื่องราวชีวิตจริงของ

บุคคล 3 ด้าน ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต ได้แก่ เส้นทางของเด็กสาย

เสิร์ฟ โดยครูเอ็ม อินทุอร ประการแก้ว เส้นทางของเด็กสายโศก โดย

ครูเหมย อรอุมา ขอบชัยแสง และเส้นทางของสายเมา โดยครูป๋อม  

ธนศักดิ์ ไกรสินธุ ์ มาเล่าเรื่องราวชีวิตก่อนท่ีจะประสบความส�าเร็จ 

ให้กับน้อง ๆ ได้รับฟัง ต่อด้วยการแสดงดนตรีของกลุ ่ม “NEW  

ฮักถ่ิน” และปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษ “แด่หนุ ่มสาว” โดย  

นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือ

เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจและความเพียรพยายามให้นักศึกษาใหม่ได้

ศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขจนจบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบ

สืบพันธุ์โคกระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด โดยมี ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส�าหรับประชาชนท่ัวไป และเพื่อให้ผู ้เข้ารับ

การฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมโคกระบือ และสามารถน�าองค์ความรู้ 

ไปต่อยอดในด้านปศุสัตว์ได้ โดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากร และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ที่ท�าหน�าที่เป็นผู้ดูแลประจ�าฐานการปฏิบัติ ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคคล

ทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ส่วนมากเดินทางมาจาก ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตประชาชนลาว โดยตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม มีการบรรยายเรื่อง ระบบ

สืบพันธุ์โค และการใช้อุปกรณ์ผสมเทียม การดูแลถังน�้าเชื้อและการเก็บรักษา ในส่วนของ

ฐานปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรบจะได้ฝึกประสบการณ์จริงเก่ียวกับ การปฏิบัติการสอด

หลอดคล�าระบบสืบพันธุ ์ และการปฏิบัติการผสมเทียมโค รวมถึงการดูแลรักษาระบบ

สืบพันธุ์โคเป็นต้น

การจัดการระบบสืบพันธ์ุโคกระบือ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด

มรสน. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

มรสน. จัดกิจกรรม 

“แรงบรรดาลใจน้องใหม่ ฝันได้ก็ไปถึง”
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เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป ็นประธานจุดธูปเทียนบูชา 

พระรัตนตรัย และกราบนมัสการพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะ

จังหวัดสกลนคร และคณะสงฆ์จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ใน

พิธีท�าบุญอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ อาคาร 20 โดยกิจกรรม

ประกอบด้วยการท�าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป และถวายจตุปัจจัย

ไทยธรรม และกรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว 

จากนั้นพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เมตตาเจิม

อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ อาคาร 20 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก ่

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยอาคารอเนกประสงค์

หลังใหม่ เป็นอาคารล�าดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จในปี 2561 ใช้ส�าหรับเป็น

อาคารเรียนรวม ห้องประชุม และส�านักงานกองพัฒนานักศึกษา 

สังกัดส�านักงานอธิการบดี รวมถึงใช้ส�าหรับเป็นสถานที่ตั้งส�านักงาน

ขององค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา เพื่อท�ากิจกรรรม

ของนักศึกษา โดยอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ อาคาร 20 สามารถ

เริ่มใช้งานแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย Routine to research ส�าหรับบุคคล 

สายสนับสนุนวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี รศ.ดร.ส�าราญ ก�าจัดภัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีสนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ก�าหนดให้งานวิจัยเป็น

ภารกิจหลักที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย และปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความต้องการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนางานประจ�าในหน้าที่รับผิดชอบสู่งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานบูรณาการด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มงานบริหารจัดการงานธุรการ งานวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้ และกลุ่มการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ

ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   

มรสน. จัดพิธีท�ำบุญอำคำรอเนกประสงค์หลังใหม่ อำคำร 20

สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพนักงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย 

Routine to research
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เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน�้า โดยมี ดร.สุรศักด์ แสนทวีสุข รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี  

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างความคิด และทักษะกระบวนการ ในการออกแบบการประดิษฐ์

จรวดขวดน�้า และเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิด และมีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน�้า มีผู้เข้าร่วม

โครงการประกอบด้วย ครูและนักเรียนจาก 33 โรงเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 จังหวัด และกิจกรรมในคร้ังนี้

เกิดจากความร่วมมือ ของหลายองค์กร น�าโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. และคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานและส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ 

เข้าร่วมการแข่งขันในงานด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ต่อไป ในส่วนของกิจกรรมภายในการจัดโครงการนอกจาก

รับฟังการบรรยาเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน�้า ยังได้ทราบเกี่ยวกับการรับสมัคร ระเบียนการแข่งขัน

จรวดขวดน�้า และสอนการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษพับ และการประดิษฐ์จรวดขวดน�้าอีกด้วย

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ได้จัด

ประชุมนักศึกษาพิการปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 

2562 โดยนายนิกร สุขปรุง หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวต้อนรับ

นักศึกษาพิการใหม่ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตน

ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งอ�านวยความสะดวกแต่ละ

ประเภทความพิการ และทุนค่าครองชีพของนักศึกษาพิการ 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

และทราบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ตนเองจะได้รับเมื่อใช้ชีวิต

เป็นนักศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี้  

ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม อาจารย์

ประจ�าศูนย์ DSS ได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาพิการ พร้อมให้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับความพิการแต่ละ

ประเภท

นักศึกษาพิการเตรียมความพร้อม

ก่อนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสัมมนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผ่านจรวดขวดน�้า
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เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด 

การประชุมเปิดภาคเรียนที่  1 ประจ�าปีการศึกษา 2562  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยช่วงเช้ามีผู ้บริหาร ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

และอาจารย์พิเศษ ก่อนพิธีเปิดได้มีการแสดงความ ยินดีกับ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2561 พร้อมมอบโล่แก ่

ผู ้ ท่ี ได ้รับการแต ่งตั้ งด�ารงต�าแหน ่งทางวิชาการรายใหม ่  

จ�านวน 10 คน และมอบเกียรติบัตรส�าหรับอาจารย์ผู ้ปฏิบัต ิ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น จ�านวน 6 คน จากนั้นช่วงบ่าย 

เป็นการประชุมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน/

รายวัน พร้อมนี้ได้มีการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีส�าหรับ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน วิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) 

จ�านวน 6 คน  โดยทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องปรับ” โดยนายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และการบรรยายใน

หัวข้อ “แนวคิดและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร” โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมคณะ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     

  

มรสน. จัดประชุมบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสนับสนุนวิชำกำร

เปิดภำคเรียนที่ 1/2562
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เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการกองทุนหนังสือ

เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร จัดการการประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร ...เย็นศิระ เพราะพระบารมี” โดยมี นายเมธี 

สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสกลนคร เพ่ือแสดงออก เพิม่พูนทักษะและศลิปะในการพดู การใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ธ�ารง

รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมและเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้สืบค้นเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และ

แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าประกวดประเภทนักเรียนนักศึกษา ระดับประถม

ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประเภทประชาชน 

จ�านวนทั้งสิ้น 25 คน โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะเข้ารับทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้

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

มรสน. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุนทรพจน์

รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสกลนคร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงปริญญ์ดา  ทองสะอาด โรงเรียนเมธาศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ�ารุง)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เด็กหญิงปภาวี  ภาระประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

รางวัลชมเชย  เด็กหญิงปวริศา  งอยภูธร  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายนิธิภัทร์  จันทร์รอด  โรงเรียนธาตุทองอ�านวยวิทย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงสุภา  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”

รางวัลชมเชย  นางสาวฐิติรัตน์  เผ่าโต  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวปวีณา  สารโพคา      โรงเรียนธาตุทองอ�านวยวิทย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวเมธาวี  งอยภูธร  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นางสาวชลลดา  คิดค้า  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

รางวัลชมเชย  นางสาววรรณวิษา  ค�าคูณ  โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

ระดับอาชีวะศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวสุดาพร  ทองเมือง  วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวพิชญา  พังแสงสุ  วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวอังศิญา  ทองโคตร  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รางวัลชมเชย  นางสาวภัทราภรณ์  แก้วอินใจ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  นายอธิวัฒน์ธันย์วัชรมงคล      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

        เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสโรสินี ประชาแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวบุษราภรณ์  ทับสีแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

        วิทยาเขตสกลนคร

รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ  นายวรางกูร ซีด้วง   อ�าเภอภูพานจังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวงศธร วรกิตติกุล  ประชาชน อ�าเภอนิคมน�้าอูน จังหวัดสกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาววราญา กุตเสนา  นักศึกษา กศน.อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

รางวัลชมเชย  นางสาวสุวิมล อุ่มสาพล  ประชาชน อ�าเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร

ผลการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ มีดังนี้
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เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

(ด้านการวางแผนและงบประมาณ) และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

จั งหวั ดสกลนคร  น� า โดย  นาย นิพนธ ์  มุ ล เมื อ งแสน  

รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสกลนคร 

พร้อมคณะ ได้ติดตามสอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเน้ือเพื่อสร้าง 

รายได้อย่างย่ังยืน กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการกลางทางปศุสัตว์

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเน้ือในกลุ่มจังหวัดสนุก  

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้  ได ้ให ้ข ้อเสนอแนะ  

การด�าเนินกิจกรรม และโครงการ เพ่ือให้การด�าเนินงาน 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการปฏิบัติ และ

การส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ 

ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จัดโครงการราชภัฏจิตอาสาพัฒนาอย่างสรรค์ ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดโครงการพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา และนางสาวสุดารัตน์  

ใจเที่ยง นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติกล่าวรายงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การท�าบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ

น้องใหม่ และการพัฒนาพื้นที่ภายในคณะทั้ง 6 คณะ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยยึดหลักการท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยความจริงใจเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา

ด้วยกัน รวมถึงไห้นักศึกษาได้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อนใหม่ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างความสุข กล้าคิด  

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น ตระหนักในบทบาทและหน้าท่ีของตน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม

มรสน. ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

“รำชภัฏอำสำพัฒนำ อย่ำงสร้ำงสรรค์”
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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ 

“สร้าง Facilitator เพื่อผลส�าเร็จของงาน” โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

และมีนายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล กล่าวต้อนรับ ณ ห้องดรุณธรรม โรงเรียนวิถีธรรม ฯ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาครูให้มีบทบาทเป็น Facilitator ในการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยมีวิทยากรเป็นดารานักแสดง นักร้อง  

นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง “อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ พร้อมคณะหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กรุงเทพมหานคร 

บรรยายให้ความรู้ พร้อมกับสร้างการเรียนรู้ดูหนังหาแก่นธรรม ต่อด้วยการล้อมวงคุยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด 

บทเรียนร่วมกันกับครูโรงเรียนวิธีธรรม และครูโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อน�า

ไปพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดในการบ่มเพราะเยาวชนลูกหลานของโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นไปในแนวทางของ 3 ธรรม คือ ธรรมะ 

ธรรมชาติ และธรรมดา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี จัดการประชุม 

เร่ืองการถ่ายทอดนโยบายและจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนั้นเป็นการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562) และกรอบการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและ 

งบประมาณ) ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ

นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โดยถ่ายทอด

นโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) และ

เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มรสน. ถ่ำยทอดนโยบำย

และแผนปฏิบัติรำชกำร

แก่ ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร

โรงเรียนวิถีธรรม ฯ พัฒนาบุคลากร
 “สร้าง Facilitator เพื่อผลส�าเร็จของงาน”
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เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ส�านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคือมนุษย์ ส�ารวจภูมิทัศน์ภายในของ

ความเป็นครู ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็น

หลักสูตรภายใต้โครงการก่อการครู การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ครูคือมนุษย์ ส�ารวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู โดยคณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในการอบรมครั้งนี้ ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร มีนโยบายปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน  

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  

ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เรียนรู้เทคนิคการเปลี่ยน

ห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับนักศึกษา และเพื่อสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ professional learning 

community หรือ PLC ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

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

มรสน. จัดอบรม
“มนุษย์คือครู ส�ำรวจภูมิทัศน์

ภำยในของควำมเป็นครู”
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เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีจากโรงเรียน 

ฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ชมรมเพชรราชภัฏ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม

อย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีทักษิณานุปทานพระสงฆ์จ�านวน 10 รูป โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีเป็นประธาน ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมท�าบุญตักบาตรแล้ว ต่อด้วย

กิจกรรมน้อมฟังโอวาทเพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและธ�ารงไว้ซึ่งปณิธานมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ อดีต

อธิการบดีสถาบันราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2538) มีใจความท่ีส�าคัญว่า “ถึงแม้มหาวิทยาลัยของเราจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  

แต่ต้องมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจะดีและมีชื่อเสียง อยู่ที่ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของชุมชน

และสังคม” จากนั้นเป็นพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณห้วยทราย ต่อด้วยโครงการปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) 

เฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

มรสน. จัดกิจกรรมครบรอบ 55 ปี
จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



“.. .ตอนนี้พี่ก็ถือว ่าตัวเองเข ้า

ใกล้ความฝันแล้ว นั่นคือตอนนี้ท�าให้

ครอบครัวภูมิใจคือได้รับราชการครู และ

ได้สอนอยู่ใกล้บ้านของตัวเองได้อยู ่กับ

ครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่และน้องสาว ใน

วันนี้พ่ีก็ต้องกลับไปขอบคุณสิ่งที่พี่คิดว่า

มันคือความโชคร้ายแต่แท้จริงแล้วมันคือ

ความโชคดีต่างหาก ถ้าพี่ไม่เจอเหตุการณ์

หลายอย่างในวันนั้น ไม่เจอคนท่ีท�าให้

สุขใจหรือแม้กระทั่งคนที่ท�าให้พี่ร้องไห ้

ในวันนั้น พี่คงไม่ได้อยู ่ จุดที่ พ่ีเรียกว่า

ความสุขที่แท้จริงได้

พี่เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนที่ น้ีเป็น

หนุ่มสาวที่มีศักยภาพด้วยพลังของคน

รุ่นใหม่และความคิดสร้างสรรค์ จะท�าให้

น้องๆเดินตามความฝันของตนเองและ

ถึงเส้นชัยอย่างสง่างาม และที่ส�าคัญ

ระหว่างทางนั้นจงดึงศักยภาพของตนเอง

ออกมา ท�าในสิ่งที่รักต ่อยอดในสิ่งที่

ช�านาญเปิดใจกว้างฝึกฝนเรียนรู้ในส่ิงที่

แปลกใหม่ ลงมือและก้าวเดินอย่างไม่

หยุดยั้ง แล้วเราจะถึงเส้นชัยอย่างภาคภูมิ 

วันนั้นเราจะรู ้ว่าประสบการณ์ระหว่าง

การเดินทางมันสร้างคุณค่าที่งดงามให้กับ

เราอย่างแท้จริง ขอบคุณค่ะ” อเวนเจอร์

สายเสิร์ฟ

บางคนเกิดมาบนความพร ้อม 

ทุกอย่างยกเว้นตัวตนของเขา เมื่อตัวตน 

ไม ่เติบโตสิ่งที่มีพร ้อมจึงสูญหายและ

กลายเป็นอุปสรรคแทน ดังนั้น หากว่าเรา

ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความมั่งมี บางคร้ัง 

เหมือนชะตากลั่นแกล้งให้สิ่งมีค่าที่เรายัง

พอมีเหลืออยู ่นั้นพรากจากเราไปเสียนี่ 

เราจึงช่างโดดเด่ียวเดียวดาย แต่อาจารย์

อยากบอกพวกเราว่าแม้บางครั้งเราไม่

เหลือใคร ขอให้เรายังเหลือคน ๆ หน่ึง

ไว้เสมอ นั่นคือตัวเราเอง “มีตนเองท่ีดี  

ดีที่สุด” เพราะตนเองท่ีดีจะดึงดูดสิ่งดี ๆ

เข้ามาและน�าพาตัวเราไปพบกับผู้คนท่ีดี

ต่อชีวิต

ส�าหรับครูพี่เหมย อาจารย์มอง

เห็นพลังท่ีงดงามในตัวเด็กคนนี้ เมื่อเขา

เดินเข้ามาหาพร้อมแววตาแสนพิเศษ 

แววตาโศกที่มีประกายความฝันอยู ่ใน

น้ัน อาจารย์ไม่ใช่ครูซอมบี้ที่จะไปกด

ทับท�าลายฝันของศิษย์ จึงมองเห็นพลัง

บางอย่างในตัวของลูกศิษย์คนนี้ซึ่งมีแต่

คนเป็นครูเท่านั้นท่ีจะได้สัมผัส ท�าไม

อาจารย์จึงแนะน�าว่า “นักสู ้สายโศก” 

พวกเรารับฟังปากจากครูพี่เหมยได้เลย

“สวัสดีค ่ะ ขอแนะน�าตัวก ่อน

นะคะพี่ชื่อนางสาวอรอุมา ขอบชัยแสง 

ชื่อเล่นเหมย อายุ 26 ปี ภูมิล�าเนาเป็น

คนอ�าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ปัจจุบันรับราชการครู ต�าแหน่งครูผู้ช่วย 

อยู่ท่ีโรงเรียนนาทมวิทยา อ�าเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม

จุดเริ่มต้นการออกเดินทางตาม

ฝันจากเด็กนักเรียนบ้านนอกท่ีมาจาก

โรงเรียนขนาดเล็กระดับต�าบล มีความฝัน 

อยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก (ส่วนหนึ่งเป็น

ความฝันของพ่อกับแม่ด้วย) แต่สอบ 

ไม่ติดครู ก็เริ่มท้อ แต่ยังดีที่สอบติดคณะ

มนุษย์ ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร ตอนนั้นคิดในใจว่าไม่ได้ครูภาษา

ไทยติดภาษาไทยคณะมนุษย์ ฯ ก็ยังดี

แต ่โชคดีท่ีมีโค ้ชหรือครูที่คอย

แนะน�าคือผู ้อ�านวยการท่ีโรงเรียนเก่า

ท่านจะคอยแนะน�าตลอดเลย พอตอน

เรียนมหาวิทยาลัยก็ได้มารู้จักกับอาจารย์

ในรายวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลซึ่งเป็นวิชา

ที่เรียนแล้วสบายใจที่สุด อิสระเสรี เป็น

ตัวของตัวเองและมีความสุขมาก ไม่เคย

รู้สึกกดดันเวลาเรียนวิชานี้เลย ซึ่งวิชานี้ 

ท�าให้รู ้ว่า “การมีตัวเองท่ีดีคือดีที่สุด” 

และเป็นค�าท่ีพ่ีนึกถึงเสมอเวลาท้อใจ

จากการเรียนรู้ท่ีเปิดหัวใจให้เราจึงท�าให้

การใช้ชีวิตหรือวิธีคิดเปลี่ยนไปจนท�าให้

ประสบความส�าเร็จจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมี

เหตุการณ์และอุปสรรคหลาย ๆ อย่างท่ี

ท�าให้ท้อและอยากยอมแพ้ไปก็หลายครั้ง

เ ริ่ มตั้ งแต ่ ไม ่ ได ้ เ รี ยนสายครู

โดยตรงก็เกิดความท้อกลัวว่าจะไม่ได้เป็น

ครูอย่างที่หวังตอนเรียนอยู่ปีที่ 3 เป็นช่วง

ออกฝึกงานเป็นจุดเปลี่ยนท่ีหนักสุดใน

ชีวิต เพราะแม่ป่วยเป็นโรคไตวายระยะ

สุดท้าย คือท้อ นอนร้องไห้ทุกวันเพราะ

กลัวแม่ตาย คือทั้งชีวิตตอนนั้นมีแค่แม่

คนเดียว พ่อเสียตั้งแต่อยู่ ม.4 และด้วย

ความที่เป็นคนติดแม่มากจึงท�าให้เกิด

ความกลัวหลาย ๆ อย่าง ไหนจะเรื่อง

ออกฝึกงานอีก

ก่อนหน้าที่แม่จะเสียไม่ก่ีเดือน 

บ้านพี่ก็ถูกไฟก็ไหม้อีก ต ้องไปอาศัย

“อเวนเจอร์สำยโศก”
พ่ีเหมย อรอุมา ขอบชัยแสง

บทความโดย : อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์

ต่อจากฉบับที่แล้ว...

แด่หนุ่มสาวSNRU
PASSION ฝันได้ก็ไปถึง
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อยู่บ้านญาติ ส่วนพี่ชายคนกลางก็ออก

จากงานที่กรุงเทพ เพื่อมาดูแลแม่และ

พยายามสร้างบ้านใหม่ แต่พอสร้างบ้าน

เสร็จเดือนเมษายนแม่ก็เสีย ไม่ทันได้ดูใจ

แม่ด้วย เพราะฝึกงานอยู่ วันนั้นพี่ชาย

เองไม่ยอมบอกว่าแม่เสีย มีแต่เร่งให้กลับ

บ้าน เราก็งง พอมาถึงซอยเข้าบ้านรถก็

จอดเต็มสองข้างทาง ยิ่งใกล้ถึงหน้าบ้าน 

รถยิ่ งเยอะ พอจอดรถตรงหน้าบ ้าน 

แค่น้ันแหละ เห็นไฟระยิบระยับอยู่ตรง

กลางบ้าน เป็นลมเลย พี่ชายว่ิงมารับ

เกือบไม่ทัน ตอนน้ันคิดอย่างเดียวว่า 

จะอยู่ได้ยังไง เจ็บปวดเหมือนใจจะขาด 

ไม่อยากเรียนต่อ ไม่อยากท�าอะไร จน

เกรดเฉลี่ยตกจาก 3.89 เหลือ 3.64 

เพราะคิดถึงแม่มาก ท�าอะไรก็เหมือน

ไม่มีแรง

พอเรียนจบก็ได ้มาท�างานเป็น

ครูอัตราจ้างอยู ่ที่โรงเรียนนาทมวิทยา 

3 ปี ผู้อ�านวยการก็ให้โอกาส สนับสนุน

ให้ไปเรียนต่อ ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ครู เรียนจบตอนต้นปีก็แว่ว ๆ มาว่า

ทางโรงเรียนอาจจะเลิกจ้าง ท�าให้กังวล

ว่าจะไปหาท�างานอะไรที่ไหนดี จึงบอก

ตัวเองว่าเหลือเวลาอีกสามเดือนต้อง 

อ่านหนังสือเตรียมสอบบรรจุให้ได้ แต่

แล้วก็มาเจอปัญหาอีกคือช่วงสอบเป็น

ช ่วงท่ีมีป ัญหาค ่อนข ้างหนักกับแฟน 

ท�าให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลย 

เพราะท�าอะไรก็คิดวนเวียน เศร้า ร้องไห้ 

จนต้องขอปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์ท่ีเคย

สอนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกล ฯ ท่านก็จะ

คอยให้ก�าลังใจ ให้แนวทาง ค�าปรึกษา

และมีหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งมาให้อ่าน จึง

ท�าให ้มีพลังและก�าลังใจในการอ ่าน

หนังสือ อีกอย่างอยากท�าความฝันของ

พ่อกับแม่ให้ส�าเร็จ คือพี่ตัดสินใจกลับมา

ตั้งเป้าว่าจะต้องสอบบรรจุได้ เหลือเวลา

ในการอ่านหนังสือถ้านับเวลาในการอ่าน

หนังสือก่อนสอบจริง ๆ แค่ 2 อาทิตย์ 

แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู ่

คือมีพี่ครูอยู ่ ท่ีโรงเรียนคอยแนะน�าใน

เรื่องการวางแผนอ่านหนังสือ วันไหน 

ที่มีคาบว่างก็จะกลับมาอ่านหนังสืออยู่ที่

บ้านพัก พี่ครูท่ีท�างานห้องเดียวกันก็คอย

มาส่งข้าวส่งน�้าตอนเที่ยง เมื่อเราตั้งใจ

เอาจริงเอาจังขึ้นมาคนอื่น ๆ ก็เชื่อและ

สนับสนุนเรา

จากความสับสนเรื่องความรัก

ช ่วงสอบแล้วยังมีข ่าวมาว ่าโรงเรียน

จะเลิกจ้าง ตอนนั้นเครียด กังวล กลัว

ตกงาน พ่อแม่ก็ไม่มีเหมือนคนอื่นเลยยิ่ง

ท�าให้กังวล แต่เช่ือไหมว่าก�าลังใจและ

ค�าแนะจากอาจารย์ท่ีรักศรัทธาท�าให้

เกิดแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือท�าให้

ผ่านปัญหาต่าง ๆ มาได้ เป็นคนท�าให้

พี่เป็นคนใหม่ มีพลังบวกและทัศนคติที ่

ดีขึ้น ทั้งในด้านความรัก ความรู้ การใช้

ชีวิตต่าง ๆ ประสบความส�าเร็จตามที่ 

วาดหวัง ท�าความฝันของพ่อแม่ และ 

ตัวเองได้ส�าเร็จ ยืนด้วยล�าแข้งของตัวเอง

ได้ ภูมิใจและดีใจมากค่ะ

ท่ีมาในวันนี้ ต้องบอกก่อนว่ารู้สึก

ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้กลับมายังจุด 

เริ่มต ้น จุดที่สร ้างเหมยให้เป ็นเหมย

จนถึงทุกวันนี้ ได้เรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้

ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่ิงที่ได้ 

เรียนรู ้จากรั้วเขียวชมพูแห่งนี้แหละ ที่

ท�าให้ได้มายืนตรงจุดนี้ได้ และมีโอกาส

มาแบ่งปันพลังบวก ส่งต่อเร่ืองราวดี ๆ 

แก่น้อง ๆ ในวันนี้ รู ้สึกภูมิใจและรัก

ในสถาบันแห่งนี้มาก สุดท้ายพี่ขอฝาก 

ข้อคิดเล็ก ๆ ไว้ “ความล�าบากที่เกินทน 

จะหลอมคนให้ทนทาน ความสบาย

ท่ียาวนานจะรอนราญความเป็นคน” 

สวัสดีค่ะ อเวนเจอร์สายโศก

.....ติดตามเรื่องราว 

ของอเวนเจอร์คนต่อไปใน

PASSION ฝันได้ก็ไปถึง

 ได้ในฉบับต่อไป
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เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษา

ใหม่ภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจ�าปีการศึกษา 2562 และปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ 

พร้อมด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับ

และพบปะนัดหมายการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมี

ก�าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 

กรกฎาคม 2562

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อ

ชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปีท่ี 6” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ 

ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรม

ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม 

และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึง

การเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งโลหิตที่ได้จะน�า

ไปมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล

ต่าง ๆ ได ้น�าไปใช้ประโยชน์ในการรักษา

พยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บส�ารองไว้ใช้ในยาม

ภาวะขาดแคลนต่อไป

กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย ์ปีที่ 6
มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ

มรสน.รับรำยงำนตัวและปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ภำคพิเศษ (กศ.ป.)



เมื่ อ วันที่  13-14 กรกฎาคม 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณ ี

และวัฒนธรรม “สกลนคร กิน นอน  

ออนทัวร์” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ด�าเนิน

การภายใต้ชื่อโครงการยกระดับการ

ท่องเที่ยวเชิงประพณีและวัฒนธรรม 

โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โ ร ง แ รม  คณะมนุ ษยศ าสตร ์ แ ล ะ

สังคมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อส ่ง เสริมกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวรอบหนองหาร เป็นการดึงดูด

นักท ่องเที่ยวและสร ้างรายได ้ให ้ กับ 

คนในชุมชน เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาที่

ยั่งยืน โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย ์

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(ด้านศาสตร์พระราชา) เป็นประธาน

เปิดโครงการ ณ บ้านท่าแร่ ต�าบลท่าแร่ 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

โครงการน้ีมีหลากหลายกิจกรรม เริ่ม

ต้ังแต ่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ

คนในชุมชนให้มีความรู ้ความสามารถ

ในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้มีการ

ประชุมอบรมเรื่องความรู้และการเข้าสู่

มาตรฐานการประเมินโฮมสเตย์ รวมถึง 

กิจกรรมย่อยตามศักยภาพและความ

ต้องการในแต่ละชุมชน กจิกรรมท่องเท่ียว 

ชุมชนรอบหนองหารทางเลือกใหม ่ 

กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโฮม

สเตย์ และพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 

ส�าหรับหนองหารเป็นทะเลสาบ

น�้าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ 

มีพื้นท่ีกว่า 77,000 ไร่ มีระบบนิเวศน์

ที่อุดมสมบูรณ์ หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งมนุษย์

และสัตว์มาเป็นเวลายาวนาน นอกจาก

ระบบนิเวศน์ที่สวยงามแล้ว ชุมชนรอบ

หนองหารยัง มีความหลากหลายใน

ด้านประเพณี วัฒธรรม ความเป็นอยู ่  

ตลอดจนงานฝ ีมือ ท่ีสร ้างรายได ้ ให ้

ชุมชน ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนรอบหนองหาร ซึ่ง

ชุมชนหนองหารล้วนแล้วเป็นชุมชนที่ม ี

ความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านแป้น 

บ้านท่าแร่ บ้านจอมแจ้ง บ้านน�้าพุ และ

บ้านท่าวัด โดยแต่ละหมู ่บ้านมีความ

โดดเด่นแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น 

สถาปัตยกรรมโบราณบ้านท่าแร่ งาน

จักสานบ้านน�้าพุ ล่องเรือชมความงาม

แดนดินถ่ินทวารวดีบ้านท่าวัด อาหาร

อร่อยในรูปแบบพาแลงบ้านจอมแจ้ง  

ชมอาทิตย์อัสดงท่ีบ้านแป้น ซึ่งทุกหมู ่

บ้านล้วนมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเท่ียว 

ผู ้ ท่ีสนใจท่องเท่ียวเชิงประเพณีและ

วัฒนธรรม “สกลนคร กนิ นอน ออนทวัร์” 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

ได้ท่ี ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สาขา 

วิชาการท ่องเที่ ยวและการโรงแรม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โทร 0 4297 0010

มรสน. จัดกิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงประเพณีและวัฒนธรรม
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