


มรสน. ร่วมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ในงานรวมน้ำาใจไทสกลและงานกาชาด
ประจำาปี ๒๕๕๓
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รวมนำา้ใจไทสกลและ
งานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำาปี ๒๕๕๓” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๓ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว นิทรรศการครามของไทสกล และนิทรรศการโครงการส่งเสริมคุณภาพการ
ศึกษาโรงเรียน ตชด. กองกำากับการ ตชด.ที่ ๒๓  บ้านพลังงานสะอาด  เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของดอกกุหลาบและเบญจมาศ การ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ พร้อมจัดชุดการแสดง
ขบวนแห่ขันหมากและระบำางอบของนักศึกษาชาวเวียดนามร่วมแสดงที่เวทีแสดง
วัฒนธรรม ลานพระบรมรูป ร.๕ ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ พร้อมนี้ นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้บริหารได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและนำาชมซุ้มผล
งานและนิทรรศการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี้ยังมีหน่วย
งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในจังหวัดสกลนครที่ร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้าน
จำาหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้สนับสนุนสภากาชาดไทย
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มรสน.จัดราชภัฏวิชาการ
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และงานวันเด็กแห่งชาติ
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เรื่องจากปก๗

ผู้บริหาร ม.สะหวันนะเขต สปป.ลาว 
เข้าเยี่ยมชม มรสน.

พร้อมหารือเกี่ยวกับร่าง MOU

	 เริ่มต้นพุทธศักราชใหม่	 ด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดียิ่งที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม	 พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการดำาเนินงาน
พระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปี	๒๕๕๒	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร			นับ
เป็นของขวัญปีใหม่อันทรงคุณค่าหลังจากที่พวกเราทุกภาคส่วนได้ร่วม
แรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนงานพระราชทาน
ปริญญาบัตรสำาเร็จลงอย่างงดงาม 
	 และบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยขณะนี้	 คึกคักไปด้วย	
น้องๆ	 ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเรา	 โดยมีการรายงานตัวบุคคล
ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 ภาคปกติ	 ประเภทรับตรง												
รอบที่	 ๑	 การสอบสัมภาษณ์	 ทดสอบ	 ประเภทคัดเลือก	 (คนดี	 เรียน
ดี	กีฬาดี	และกิจกรรมดี)	และประเภทคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงประเภทคัดเลือกทั่วไป	 ทั้งภาคปกติ	 ภาค
พิเศษ	และระดับบัณฑิตศึกษาที่กำาลังเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้	 	จะเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้โอกาสทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น	กลุ่มจังหวัดสนุก	ตลอด
จนประเทศเพื่อนบ้าน	 และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร	 	 ผู้สอน	 ระบบ
การเรียนการสอน	 ห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 อุปกรณ์	 ตลอดจน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 โดยนำาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่										
เหมาะสมผนวกกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป	

ทัพนักกีฬา มรสน. สุดยอด!! คว้า 
๑๐ ทอง ๖ เงิน ๑๐ ทองแดง 
ใน “ราชภัฏตักศิลาเกมส์”
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H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน

อาคารวัฒนธรรม 
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรด
กระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลการ
ดำาเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี ๒๕๕๒ ซึ่งในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้รับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ ในการนี้  สมเด็จพระบรมโอรสา      
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร รวมทัง้อธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัราชภฏัทีช่นะการแขง่ขนัทัง้ 
๘ แห่ง เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล ในวันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลามิตราภิรมย์ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้
ยงัพระราชทานพระราชวโรกาสใหอ้ธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศเขา้เฝา้เพือ่ทลูเกลา้ ฯ ถวายเงนิโดยเสดจ็พระราชกศุล  
ในวันดังกล่าวด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนำาความปลาบปลื้มมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งอย่างหาที่สุดมิได้

มรสน. ปลาบปลื้ม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
พระราชทานถว้ยรางวลัชนะเลศิการดำาเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

 อาคารวัฒนธรรม	เดิมเป็นศาลากลางเก่า	อาคารเรียน	อาคารอำานวยการ	หรือ	อาคาร	๑	
ที่หลายๆ	 คนรู้จัก	 ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	 	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
โดยมีสถาบันภาษา		ศิลปะและวัฒนธรรม	ดูแลรับผิดชอบ	ซึ่งประกอบด้วยห้องต่างๆ	ดังนี้

 ๑. หอประวัติมหาวิทยาลัย	 จัดทำาขึ้นเพื่อจัดแสดงข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัย	 	 	 จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน		แบ่งเป็น		๔		ยุค	คือ	ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร	ยุควิทยาลัยครูสกลนคร	ยุคสถาบันราชภัฏ
สกลนคร	และยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ๒. ห้องศูนย์คราม	 เป็นห้องที่จัดแสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการทำาผ้าย้อม
ครามจังหวัดสกลนคร		และตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม
 ๓. ห้องศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เป็นห้องที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ	
ใน	จ.สกลนคร	อาทิ	เช่น	ภูมิปัญญาการทำาปลาร้า	เครื่องจักสาน	เครื่องปั้นดินเผา	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

เ ปิ ด บ ริ ก า ร แ ล้ ว !!
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ๔. ห้องแสดงกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดสกลนคร	 เป็นห้องที่ประกอบด้วยแบบจำาลองเฮือนอีสาน	
และตู้แสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ใน	จ.สกลนคร	คือ	ชนเผ่าไทญ้อ	ผู้ไทย	ไทกะเลิง	ไทโย้ย		ไทโส้		และไทอีสาน
 ๕. ห้องหนังสือใบลาน	 เป็นห้องที่จัดแสดงหนังสือใบลาน	 หนังสือผูก	 และหนังสือข่อย	 ที่ได้
รวบรวมไว้จำานวนมากกว่า		๒๕๐		ผูก		
 ๖. ห้องวัตถุโบราณ	 เป็นห้องที่จัดแสดงโบราณวัตถุ	 ได้แก่	มีดโบราณ	หม้อโบราณ	กล้องยาสูบ	
ก้องหล้า		กล้องแขน	สร้อยลูกปัดเงิน	เป็นต้น
 ๗. ห้องสมเด็จย่า	เป็นห้องจัดแสดงพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า	และหลักสูตร
สมเด็จย่าที่มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นสำาหรับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
 ๘. ห้องสมุดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	 เป็นห้องรวบรวมหนังสือ	 งานวิจัยด้านศิลป-
วัฒนธรรม		เพื่อให้บริการในการสืบค้นแก่นักศึกษาและบุคลทั่วไปที่สนใจ
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 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดเสวนา 
“ร่วมคิด ร่วมพัฒนา งานวิชาการ” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓                     
ณ สำานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมี 
คณาจารยเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้อย่างคึกคัก 

สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ  จัดเสวนา 
“ร่วมคิด ร่วมพัฒนางานวิชาการ” ครั้งที่ ๑

 ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาครั้งนี้ นั้น ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
ประธานสภาคณาจารย์ฯ กล่าวว่า “เป็นโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

 กองนโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำา
คำาของบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓    ณ 
ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนาย
ปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงนโยบายการจัด
ทำาคำาของบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และคำารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงาน
ระดับคณะ สำานัก สถาบัน และหน่วยงานเทียบเท่า เข้าร่วมประชุม
 ในการนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
พร้อมคณะ ได้ชี้แจงการจัดทำาคำาของบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และรายละเอียดคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแบ่งกลุ่มจัดทำารายละเอียดรายการงบประมาณ
ที่สำาคัญ ในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีความ
เข้าใจตรงกันในกระบวนการ ขั้นตอน การเสนอโครงการ และวิธีการจัดทำาคำาของบ
ประมาณฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงการจัดทำาคำาของบประมาณแผ่นดินประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ราชภัฏสกลนครได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับ
ทราบข้อมูล แนวคิดการบริหารจากผู้บริหารงาน

วิชาการ ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.
พนมพร จนิดาสมทุร ์รศ.ดร.
หาญชยั อมัภาผล และคณะ 
ตลอดจนร่วมเสนอแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของ
มหาวทิยาลยั  การจดัเสวนา
ครั้งนี้ทางสภาคณาจารย์ฯ 
จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และจะ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป”
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 เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยนายปัญญา มหาชัย อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีเข้า
มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร พร้อมกันนี้ยังถือ
เป็นโอกาสขอบคุณที่ทุกหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

อธิการบดี และรองอธิการบดีเข้ามอบ
กระเช้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

มรสน. มอบเงินสนับสนุนร้านกาชาด
ในงาน “วันรวมนำา้ใจสู่กาชาด”

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนายปัญญา 
มหาชัย อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ได้เดินทางไป
มอบเงินสนับสนุน ในงาน “วันรวมนำา้ใจสู่กาชาด” เมื่อวัน
ที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   
เพื่อสนับสนุนร้านกาชาด ซึ่งจะจัดขึ้นในงานรวมนำา้ใจ                 
ไทสกลและงานกาชาด ประจำาปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ โดยนางสวุรรณ ีตรวีฒันส์วุรรณ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบ

 ฝ่ายโครงการพิเศษ  มหาวิทยาลัยภัฏสกลนคร  ร่วม
กับกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๓  และสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ จัดอบรมติวสอบ  N-T  และ            
O-NET  ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖  สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๓  
จำานวน ๘ โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เข้า
รับการอบรมได้แนวทางในการสอบแข่งขัน N-T มีความเข้าใจ  
เกิดทักษะ สามารถนำาไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ ตลอดจนบรรลุผลตามพระราชประสงค์ในการ 
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ กก.ตชด.ที่ ๒๓ 
และ สพท.สกลนคร เขต ๑ จัดอบรมติวสอบ      
N-T และ O-NET ให้นักเรียน ป.๖ ใน ร.ร. ตชด.
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 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ รศ.ดร.สีทา เขมราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และสำานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
แนวทางการทำาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดย ผศ.จรูญ ขาวสีจาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดี ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์ลาวศึกษา 
ตลอดจนอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ นายปัญญา มหาชัย 
อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำานักงบประมาณ              
นำาโดย นางฉวีวรรณ สุคันธรัต ผู้อำานวยการสำานักจัดทำา
งบประมาณดา้นสงัคม ๑ ในโอกาสการประชมุการตดิตาม 
และตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ในการนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมคณะ ได้นำาเสนอข้อมูลพื้น
ฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร และนำาคณะผูบ้รหิาร
จากสำานักงบประมาณดูสถานที่ก่อสร้างอาคาร ได้แก่ 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาคารสุนทรีย์และดนตรี โรงอาหาร และโรงยิมเนเซียม 
ซึ่งในการประชุมและตรวจเยี่ยมครั้งนี้นอกจากเป็นการ
ติดตามผลการดำาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรับ
ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
แลว้ ยงัเปน็การเตรียีมความพรอ้มในการจดัทำางบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ต่อไป

คณะผูบ้รหิารสำานกังบประมาณ เขา้ตรวจเยีย่มมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต  สปป.ลาว 
เข้าเยี่ยมชม มรสน. พร้อมหารือเกี่ยวกับร่าง MOU

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานราชภัฏ
วิชาการ “ตามรอยพ่อหลวง” และงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำาปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๘- ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรับเกียรติจาก นาย
พันน์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็น
ประธานในพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการตามซุ้มต่างๆ ร่วมกับ       

นายปัญญา  มหาชัย อธิการบดี  ผู้บริหาร และคณาจารย์ 
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้คำาแนะนำา
 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นแบบอย่างด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาต่อ

S c o o p  S N R U
สกู๊ปข่าว
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สาธารณชน  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ “ตามรอยพ่อหลวง” การสัมมนาทาง
วิชาการ การแสดงผลงานและนิทรรศการของคณะทั้ง      
๖ คณะ และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย การตอบปัญหา
ทางวิชาการ การสาธิต การประกวดและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ การออกร้านและจำาหน่ายหนังสือ คลินิกวิจัย 
การแนะแนวการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ตลอดจนส่งเสริมพลังแห่งจินตนาการและ
ความสร้างสรรค์ของเด็กในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
นักเรียน  นักศึกษา  ครู - อาจารย์ จากโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  
จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้ปกครองนำาบุตรหลานเข้าร่วม
งานอย่างคึกคัก



คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ตบเท้าเข้ารับรางวัลในงาน 

     “วันครู”
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บุคคลวันนี้

 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วม	“น้อมจิตวันทา บูชา
คุณครู กตัญญูกตเวที”	ในงาน	“วันครู”	ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักงานเขต
พื้นที่	การศึกษาสกลนคร	เขต	๑	เมื่อวันเสาร์ที่	๑๖	มกราคม	๒๕๕๓	ที่
ผ่านมา	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โดยนายสมบัติ	 ตรีวัตน์สุวรรณ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	 เป็น
ประธาน	ในการนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้เข้ารับ
รางวัลดังนี้
รางวัล “ครูดีเด่น”	จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	เขต	๑	กระทรวงศึกษาธิการได้แก่
 ๑. รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒. ดร.สมศักดิ์ เจริญสุข   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัล “ผู้ทำาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของจังหวัดสกลนคร”	 จาก	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้แก่	
 ๑. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ  คณะครุศาสตร์
หนองหารหลวงและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

 นางสาวพัชรี ชีด้วง (น้องต้อยติ่ง) นักศึกษาชั้นปี
ทีี่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ได้เข้าร่วมโครงการ	RD Camp Season 3 ซึ่ง
กรมสรรพากร	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๑๒	-	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๒					
ที่ผ่านมา	ณ	ชลพฤกษ์	รีสอร์ท	จ.นครนายก	โดยเป็น	๑	ในจำานวน
นิสิต	 นักศึกษา	 ๖๐	 คน	 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก	 โครงการ	 RD	
Camp	สัญจร	๕	ภาค	ให้เข้าค่ายอบรมการเรียนรู้เรื่องภาษีอากร	
การสร้างจิตสำานึกในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม	 ตลอดจนการ	
เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำางาน	ฯลฯ	 และได้ร่วมนำาเสนอผลงาน
กลุ่ม	ประกวดการวางแผนทางการตลาด	(IMC		Strategy	Con-
test)	เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา	โดย	นางสาวพัชรี ชีด้วง	ได้รับ
รางวัลชมเชยจากการประกวดในครั้งนี้ด้วย	 นับเป็นการสร้างชื่อ
เสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 หนองหารหลวงจึงขอ
ชื่นชมยินดีและร่วมภาคภูมิใจมา	ณ	โอกาสนี้	

นักศึกษา มรสน. คว้ารางวัลชมเชย ประกวดการวางแผนการตลาด
ใน  RD Camp Season 3
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นานาสาระ

 สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ  ทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่กองกำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และได้ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่องเกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ตอน
หนึ่งว่า  “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้นักเรียนฝึกสังเกต พร้อม
จดบันทึก เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดและฝึกความ
ละเอียดรอบคอบ”  และกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน จึง
ได้ประสานกับกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓  เพื่อหา
แนวทางการปฏิบัติ  และดำาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชกระแส
 กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จึงร่วมกับ
ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร พร้อม
กับเจ้าหน้าที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ จัดทำา
ร่างหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อใช้ในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ดำาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอน
เสนอต่อกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนพิจารณาปรับปรุง
เพื่อนำาเสนอต่อสำานักพระราชวังต่อไป

ฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ กก.ตชด.ที่ ๒๓ และ ม.เกษตรศาสตร์ สนองพระราชกระแส

สมเด็จพระเทพฯ ร่างหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อใช้สอน ใน ร.ร. ตชด.

	 ผู้ที่มีปัญหาเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ		
ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดตา	 แสบตา	 ตาพร่ามัวแม้คุณจะปิดมันไปนาน
แล้วก็ตาม	และบ่อยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย	อาการทางสายตา
เหล่านี้เกิดจากการจ้องดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน
เกินไป	 เรียกกลุ่มอาการเหล่านี้ว่า	 “คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม”	 หรือ	
“โรคซีวีเอส” (CVS = Computer Vision Syndrome)	อาการปวด
ตาและแสบตาเกิดขึ้น	 เพราะมีสมาธิกับข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์มากเกิน
ไปจนลืมกะพริบตา	 แก้ไขได้โดยให้กะพริบตาบ่อยๆ	 เมื่อรู้สึกตัวว่าปวด
ตาหรือแสบตา	 อาจใช้น้ำาตาเทียม	 (artificial	 tear)	 หยอดตาบ้าง	 ก็จะ
สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตาและแสบตาได้เช่นกัน
	 สำาหรับอาการอื่นๆ	เช่น	ตามัว	หรือ	ปวดหัว	จะเป็นอาการที่
เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว	 เมื่อพักแล้วก็จะทุเลา	และจะมีอาการต่างๆดี
ขึ้น	 สิ่งสำาคัญที่ต้องนึกถึงเสมอคือ	 การทำางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่
ถูกต้องจะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้

วิธีการแก้ไขง่ายๆ
	 เพียงแค่คุณละสายตาไปยังสิ่งอื่นทุกๆ	 ๑๕	 นาที	 โดยอาจ
เลือกมองจุดที่ทอดไปตามทางเดินหรือหน้าต่าง	๑๐	-	๒๐	ฟุต	แค่เพียง			
๒๐	วินาที	จากนั้นก็กลับมาโฟกัสในห้องทำางานเหมือนเดิม
	 บริหารดวงตาโดยกลอกตาไปมาเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆ	
เป็นการบริหารกล้ามเนื้อตา
	 ถ้ามีอาการปวดตา	 บรรเทาอาการปวดโดยการถูฝ่ามือเข้า
ด้วยกันประมาณ	๑๐	-๑๕	วินาที	 เพื่อให้มืออุ่นขึ้นแล้วนำาฝ่ามือมาปิดที่
หนังตาสักพักหนึ่งเพื่อให้สายตาพักจากแสงสว่างจากจอคอมพิวเตอร์
และความร้อนทำาให้การไหลเวียนของโลหิตที่ดวงตาดีขึ้น
	 แสงสว่างไม่ให้มีแสงสะท้อนมาที่จอคอมพิวเตอร์	และปรับแสง
สว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป	
	 ควรนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ	๑๖	-	๓๐	นิ้วจาก
ดวงตา	และควรให้จุดกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำากว่าระดับ
สายตาประมาณ	๒๐	องศา	จัดเป็นท่านั่งทำางานกับจอคอมพิวเตอร์ที่ดี
ที่สุด	 และพึงระมัดระวังปัญหาปวดหลัง	 ปวดไหล่	 ปวดคอ	ที่มักเกิดขึ้น
ร่วมกันได้บ่อย	ๆ
               ที่มา	:	http://patcharin07.blogspot.com

โรคซีวีเอส .. 
โรคของคนที่ทำางานอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆ
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จากสภา

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่าน
มา     นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ จำานวน ๖ คน  และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การตอบรับ
จากการทาบทามของมหาวิทยาลัย  จำานวน  ๖  คน  (อธิการบดี  เป็นประธานสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง  และมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ) ดังนี้
  
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นประธานสภาวิชาการ

  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  ขาวสีจาน เป็นกรรมการตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ

  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลนิกา ฉลากบาง เป็นกรรมการตัวแทนคณะครุศาสตร์

  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  ชลิตะนาวิน เป็นกรรมการตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ

  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  แวงสุข  เป็นกรรมการตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต  มิสดีย์  เป็นกรรมการตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ๗. นายสพสันต์      เพชรคำา  เป็นกรรมการตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ

  ๘. รองศาสตราจารย์ดุษฎี  โยเหลา  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

  ๙. รองศาสตราจารย์กล้า     ทองขาว  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

  ๑๐. รองศาสตราจารย์กฤตติกา แสนโภชน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

  ๑๑. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

  ๑๒. รองศาสตราจารย์ศุภกร ภู่เกิด  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

  ๑๓. รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

  ๑๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
 โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป

สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มรสน.

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๒ นายปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี  ได้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้แบ่งกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาระดับปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น  ๕  กลุ่ม  ดังนี้
 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
  ข (๑)  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
  ข (๒)  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม   

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

อ่านต่อหน้า ๑๓
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 เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่ผ่านมา  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๒ นายปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและการให้ทุนการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต่างประเทศ  
เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร  จากผลการดำาเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้น  โดยกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยพิจารณาให้เฉพาะกรณีของส่วน
ราชการ โดยมีราย ละเอียด ดังนี้

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและการให้ทุนการศึกษา  
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง
  ค (๑)  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย
  ค (๒)  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี
 
 กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

 โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเลือก กลุ่ม ข (๒)  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนา
สังคม  (นิยามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ.  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒  
สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม  หมายความถึงสถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  และผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา ให้เป็นบัณฑิตที่เรืองปัญญาและคุณธรรม
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเป็นสถาบันที่เน้นการประเมินและการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการประยุกต์ความ
รู้เพื่อผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยสำานึกแห่งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นที่
พึ่งของชุมชนและสังคม  เช่น การศึกษาต่อเนื่อง  การพัฒนาชุมชนและสังคมและงานที่ปรึกษาต่าง ๆ)

ปริญญาโท       กองกำากับการตำารวจ  นิติศาสตร์   ร้อยละ  ๑๐๐ ๗ ๗  
            ตระเวนชายแดนที่ ๒๓  รัฐประศาสนศาสตร์  ร้อยละ  ๑๐๐ ๖ ๖ 
ปริญญาโท     รัฐประศาสนศาสตร์  ร้อยละ  ๕๐ ๘ ๔

ปริญญาโท       สำานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง รัฐประศาสนศาสตร์  ร้อยละ  ๕๐ ๔ ๒  
            ประจำาจังหวัดสกลนคร        

ปริญญาโท      แผนกโยธาธิการและขนส่ง           ยุทธศาสตร์การพัฒนา ร้อยละ  ๗๐ ๒ ๒
       แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

       โรงเรียนกสิกรรมสะหวันนะเขต บริหารการศึกษา  ร้อยละ  ๗๐ ๒ ๒  
            สำานักงานเกษตรและป่าไม ้   
       แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  
ปริญญาเอก     วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต  วิจัยหลักสูตรและการสอน ร้อยละ  ๗๐ ๑ ๑
       แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ปริญญาโท       วิทยาลัยครูกวางตริ  บริหารการศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ ๑ ๑
       ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม

   ระดับ                หน่วยงาน       สาขาวิชา   ทุนการศึกษา 
     จำานวนทุน      
   ที่ขอ  ที่จัดสรร   หมายเหตุ      
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การทดสอบ นศ.โควต้า คนดี เรียนดี กีฬาดี กิจกรรมดี

i n  S N R U

 นายปัญญา มหาชัย 
อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา ร่ วมทำ าบุญ
ตักบาตรพระนิสิตนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทคัด
เลือก (คนดี เรียนดี กีฬาดี และกิจกรรมดี) ประจำาปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร ๑๐ กองพัฒนา
นักศึกษา โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี
นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบอย่างคึกคัก

ระดับปริญญาตรีและระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ๔๗ รูป ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนา    
กัมมัฎฐาน ณ สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 
๑ วัดนาเวง  (วัดป่าสันติธรรม) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓             
ทีผ่า่นมา ณ บรเิวณหนา้หอประชมุมหาวชริาลงกรณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร

อธิการบดีร่วมทำาบุญตักบาตรกับบุคลากร นศ.ภาคปกติประเภทรับตรง รอบที่ ๑ รายงานตัว

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดรับรายงานตัวบุคคลที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง รอบที่ ๑ 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและ
การประกอบอาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษา
อังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๒, ๓ โดยจัดสัมมนาและศึกษาดูงานที่ไร่
นาสวนผสม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของคุณนฤทธิ์ คำาธิ
ศรี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน
ภาษาบูรณาการกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป

ราชภัฏสกลนคร ในการนี้กองพัฒนา
นักศึกษาได้จัดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าพักหอพักใน โครงการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระเบียบ
การแต่งกายและการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา



    มหกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ ๓๓  มหาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อว่า “ราชภัฏตักสิลาเกมส์” ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่าง
ยิ่งใหญ่ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดย นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและให้กำาลังใจแก่ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นาย
ประสิทธิ์  คะเลรัมย์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรเทพ เสถียรนพเก้า ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการ และ ผศ.ภาวินี แสนชนม์ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้นำาทัพ
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวม ๑๕๙ คน  ซึ่งสามารถคว้าเหรียญมาได้ทั้งสิ้น  ๑๐ เหรียญ

ทอง ๖ เหรียญเงิน ๑๐ เหรียญทองแดง ได้อันดับที่ ๖ จาก ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วม                  
การแข่งขัน
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ทัพนักกีฬา มรสน. สุดยอด!! คว้า ๑๐ เหรียญทอง 
๖ เหรียญเงิน ๑๐ เหรียญทองแดง ใน “ราชภัฏตักสิลาเกมส์”

	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้ง	 ๔	 หอพัก																
จัดกิจกรรม	“วันชาวหอ สานสัมพันธ์น้องพี่”	ปีการศึกษา	๒๕๕๒	โดยนายประสิทธิ์	คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
เป็นประธานในพิธี	 ซึ่งกิจกรรมภาคเช้ามีการเปิดหอพักในทั้ง	 ๔	 หอพัก	 ให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม	 ภาคบ่ายจัดการแข่งขันกีฬา									
ฟุตซอลและกีฬาฮาเฮ	 ในภาคคำา่จัดการประกวดร้องเพลงและการแสดงของแต่ละหอพัก	 โดยหอพักที่ชนะในการประกวดการแสดงละคร
เป็นหอพักเอราวัณ	ซึ่งรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่	๒	ส่วนหอพักที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดได้แก่	หอพักเฟื่องฟ้า

U

U




