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

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประเทศไทย	 โดยนาย
ปัญญา	มหาชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้ร่วม
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสะหวัน
นะเขต	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 	 โดย	
รองศาสตราจารย์	 ดร.บุนปง	 แก้วโรดม	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต		เม่ือวันท่ี	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ		มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต		ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		
โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าท่ีจากท้ัง	๒	มหาวิทยาลัย	
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี	ในการน้ี	นายปัญญา	มหาชัย	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้กล่าวขอบคุณใน
ไมตรีของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตและแขวงสะหวันนะเขต		
ตลอดจนความมุ่งหวังของความร่วมมือทางวิชาการท่ีจะขยาย
ขอบเขตการดำาเนินงานซ่ึงกันและกันโดยท้ัง	 ๒	 มหาวิทยาลัยได้
มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง	 ในห้วงท่ียังไม่มีการลงนามบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการ	 อาทิเช่น	 โครงการพัฒนานักวิจัยร่วม
ไทย	 -	 ลาว	 การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย						
สะหวันนะเขต	 รวมท้ังการศึกษาดูงานและเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา
และบุคลากร	 โดยมหาวิทยาลัยท้ัง	 ๒	 แห่ง	 ได้ร่วมกันร่างกรอบ

ความร่วมมือน้ีข้ึนมาเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์
ต่อการร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น	
จนได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการในคร้ังน้ี
		 จากน้ันคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครได้เข้าเย่ียมชมโรงเรียน
สาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต	 และ
โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต	 ตาม												
คำาเชิญของนายแพทย์บุญหนัก	 กุลวงสา																																																																															
รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลแขวงสะหวัน
นะเขต	 ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา	 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 เพื่อหารือ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กันในอนาคตต่อไป

มรสน. ลงนามความร่วมมือ
กับ ม.สะหวันนะเขต สปป.ลาว

โรงเรียนสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต
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มรสน. ลงนามความร่วมมือกับ 
ม.สะหวันนะเขต สปป.ลาว

	 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว	 (สปป.	 ลาว)	 มี
ความผูกพันทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา
ยาวนาน	 อันเนื่องมาจากการมีอาณาเขตติดต่อกัน	 โดยเฉพาะ
รัฐบาลไทย	 และรัฐบาล	สปป.	ลาว	 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเองก็ได้มีความความสัมพันธ์อันดีกับ	 สปป.ลาว	 เร่ือยมา	
และพัฒนาขึ้นเป็นลำาดับ	 โดยมีการลงนามความร่วมมือไปแล้วกับ
วิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต	 และล่าสุดเมื่อวันที	่ ๑๖	 สิงหาคม								
ท่ีผ่านมา	 ก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ	 ม.สะหวันนะเขต	 เพ่ือร่วม
กันพัฒนาทางด้านวิชาการด้วยบรรยากาศช่ืมม่ืนยินดี	 นอกจากน้ียัง
สนับสนุนคณาจารย์ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ	 กับส่วน
ราชการและเอกชนใน	 สปป.ลาว	 อีกด้วย	 ท้ังน้ีเพ่ือร่วมกันพัฒนาขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ท้ังสองประเทศ
	 และในระหว่างวันที่	 ๒	 -	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 นี้	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 กำาหนดจัดการประชุมวิชาการและการ	
นำาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ	เร่ือง	“ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	 -	 ตะวันตก”	 (CEWEC)	
ข้ึน	 ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี	 ๓	 แล้ว	 เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ												
นำาเสนอผลงานวิจัยด้านต่างๆ	 ร่วมกัน	 โดยได้รับการตอบรับการ
เข้าร่วมประชุมจากเพ่ือนบ้านอย่าง	สปป.ลาว	และเวียดนามอย่างต่อ
เน่ืองเสมอมา	และนี่คือส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนา
ภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ	ให้พร้อมรองรับกับการเปล่ียนแปลงตาม
กระแสโลก	 	 ในโอกาสน้ีขอเชิญทุกท่านท่ีสนใจเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว		
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://cewec.ac.th/cewec2010	ค่ะ

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
กับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
:	ศ.ดร.ศุภมาศ	พนิชศักดิ์พัฒนา	

  ๘

S p e c i a l  R e p o r t
  รายงานพิเศษ๒

U LIFE ZONE 

๑ ใน ๑๐๐ สตรีไทยดีเด่น
ประจำ�ปี ๒๕๕๓

ที่ปรึกษ�	 						คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 						นายปัญญา	มหาชัย							อธิการบดี
	 						ผศ.จรูญ	ขาวสีจาน							รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	 						ผศ.ธีราธาร	ศรีมหา							ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
	 						อ.ศศิกานต์	สังข์ทอง					หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
	 						อ.สมชาย	พรหมโคตร				อาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปกรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองบรรณ�ธิก�ร   อ.วิชาญ	ฤทธิธรรม	 สุนัย	น้อยอินทร์ศรี	 สมคิด	ศิริธรรม
	 						ลฎาภา	ศรีพสุดา	 นคร	กลมเกลียว	 สุทราภรณ์	ตาลกุล

	 						เฉลิมพร	บุตรโคษา	 ณัฐพล	น้อยนาง	 พิชญาดา	ธานี

	 						เกรียงสิทธิ์	ไชยเทศ

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน ๕

สภาปริทรรศ์
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ฝ่ายโครงการพิเศษ จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางแก่ครูโรงเรียน ตชด. 	 ฝ่ายโครงการพิเศษ	มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏสกลนคร	จัดอบรม	 เรื่อง	การผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา	
ตามหลักสูตรแกนกลาง	พ.ศ.	๒๕๕๑	 และ
การจัดทำาฐานข้อมูลโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๓	
แก่ครูใหญ่	 	 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	
และชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	โรงเรียนตำารวจ	
ตระเวนชายแดนในสังกัดทั้ง	 ๘	 โรงเรียน	
รวม	๒๔	คน	เมื่อวันที่	๑๖	-	๑๘	สิงหาคม	
๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที ่ 	 ๒๓	 ค่าย	
ศรีสกุลวงศ์	อำาเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	

	 งานทรัพย์สินและรายได้	กองกลาง	
สำานักงานอธิการดี	จัดกิจกรรมเทิดพระกียรติ
และลงนามถวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	และเทิดพระคุณแม่	
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๑๒	 สิงหา	
มหาราชินี	 วันแม่แห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๓	
ระหว่างวันท่ี	 ๙	 -	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓								

ณ	 ห้องโถงอาคาร	 ๑๐	 ช้ัน	 ๑	 และในวันท่ี	
๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๓	จังหวัดสกลนคร	ได้
จัดพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและถวาย
พระพรชัยมงคล	 ขึ้น	 ณ	 หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	โดยมี	นายสมบัติ	ตรีวัฒน์สุวรรณ	
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	 เป็นประธาน
ในพิธี	 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการในและผู้บริหาร	 คณาจารย	์
ข้าราชการ	 และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 เข้าร่วมพิธีด้วยความ
จงรักภักดี
	 และในช่วงเย็น	 นายประสิทธิ์								
คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
ได้นำาคณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	

และนักศึกษา	จำานวน	๑๐๐	คน	 ร่วมเดิน
เทิดพระเกียรติจากสนามม่ิงเมืองถึงลาน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 ณ	 อนุสาวรีย์
รัชกาลท่ี	๕	เพ่ือร่วมกับส่วนราชการ	เอกชน	
รัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนพ่อค้า	 ประชาชน	
ถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร
โดยพร้อมเพรียงกันท่ัวประเทศ

C o v e r  S t o r y       เรื่องจากปก

บุคลากร มรสน. ร่วมถวายพระพรชัยในวโรกาส 
“เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ” 
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๑	ใน	๑๐๐	สตรีไทยดีเด่น 
ประจำาปี	๒๕๕๓

	 	 หนองหารหลวงและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอ
แสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	
สุวรรณไตรย์	รองธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพนธ์	ซึ่ง
เป็น	๑	 ใน	๑๐๐	คน	จากทั่วประเทศ	ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์	ให้เป็น	สตรีไทยดีเด่น	ประจำาปี	๒๕๕๓ 
โดยเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ	 และเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 องค์ประธานเปิดงาน
วันสตรีไทย	เม่ือวันท่ี	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	

 ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
(มรสน.)		นำาโดย	ผศ.ชาคริต			ชาญชิตปรีชา		คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ		ผศ.ดร.จิตติ		กิตติเลิศไพศาล		กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
และ	ผศ.เพ่ิมศักด์ิ		ยีมิน	หัวหน้าศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการดำาเนินงานได้เข้าพบผู้อำานวยการและคณะ
ผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	 	 เม่ือวันท่ี	 	 ๙	 	 สิงหาคม		
๒๕๕๓	 เพ่ือหารือข้อราชการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
(ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร)		กับ		วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เก่ียวกับข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา	 	 เพ่ือทบทวนข้อ
ตกลงร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาระหว่างกัน	 ซ่ึงผลของการ
ปรึกษาหารือสามารถสรุปได้ดังน้ี		

ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร มรสน. 
ร่วมหารือกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

	 ๑.การรับนักศึกษา	 นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
จะสำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในเดือนกันยายน	๒๕๕๓		ซ่ึง
เป็นช่วงกลางปี	 จึงอยากทราบความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษา	
ของศูนย์อุดมศึกษา	 มุกดาหาร	ผศ.ชาคริต	 ชาญชิตปรีชา	 จึงเสนอ
แนวทางให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารให้ข้อมูลเก่ียวกับสาขาวิชา
ท่ีต้องการเปิดและจำานวนนักศึกษาท่ีต้องการจะเข้ามาเรียน	 	 เพ่ือ
จะได้เสนอทาง	 มรสน.	 ให้นำาเข้าสภาผ่านการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
	 ๒.หลักสูตรการเรียนการสอน		เน่ืองจากนักศึกษาท่ีสำาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารส่วนใหญ่มีปัญหาการ
เทียบโอนรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหลักสูตร		๔		ปีของ	มรสน.		
ดังน้ันจึงเสนอแนะให้ทางวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	 จัดแผนการ
เรียนในศูนย์การศึกษาท่ีมีอยู่		๘		อำาเภอให้เป็นแผนเดียวกัน		จะได้
ทำาให้นักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนรวมกันได้		เม่ือเข้าศึกษาต่อใน	มรสน.		
	 ๓.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 พร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือตามข้อตกลงเดิม	 	 โดยเฉพาะเร่ืองของการจัดทำาหลักสูตร
ใหม่	 	 เพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีจบจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	 	และ
จะส่งหลักสูตรท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท้ังหมดให้
กับทางวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	 	 เพ่ือท่ีจะสามารถจัดทำาหลักสูตร
อนุปริญญา	ท่ีมีโครงหลักสูตรและรายวิชาท่ีสามารถทำาให้นักศึกษา
มาศึกษาต่อและเทียบโอนรายวิชาต่างๆ		ได้เลย
	 ๔.	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	 	 แจ้งทราบว่า		
ในปีงบประมาณ	 	 ๒๕๕๔	 ได้งบประมาณก่อสร้างวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร	 อยู่บริเวณตรงข้ามกับธารจินดารีสอร์ท	 	 จึงชักชวนให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปเปิดศูนย์อยู่ที ่นั ้นด้วย		เพื่อ
เป็นการต่อยอดให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารท่ีจะ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป  

บุคคลวันนี้

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน 
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 

	 อาจารย์วิวรรยา	 ขอนยาง	 และอาจารย์ปฏิมาภรณ์	 กังวาลศรีเพชร	 	 เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 นำาบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ร ่วมลงนามถวายพระพร	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	เพื่อแสดงความจงรักภักดี	และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ที่ใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	พร้อมทูลเกล้าฯ	ถวายพานพุ่มแจกันดอกไม้สดหน้า

มรสน. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิพล
อดุลยเดช	เมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	
๒๕๕๓	ณ	ศาลาศิริราช	๑๐๐	ปี	
โรงพยาบาลศิริราช	

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ประจำาปี	 ๒๕๕๓	 ข้ึน	 เม่ือ
วันท่ี	 	๑๘	-	๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๓		 	 เพ่ือสร้างความตระหนักทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน	 โดย	 นายปัญญา	มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว	 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	 เและเปิดงาน	 การจัดกิจกรรม
ประกวดและแข่งขันมากมาย	 อาทิ	 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	 การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	 	 การประกวด	 Science	 	 Show	 	 การ

ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์	 การแข่งขันย้อมผ้าด้วย										
สีคราม		การแข่งขัน	Debug		Code		การประกวดเว็บไซต์	เร่ือง	
“รณรงค์การสร้างความปรองดองของชาติ”	 การแข่งขันเล่น
เกมคอมพิวเตอร์	 การแข่งขันเปิดสมองประลองภาพถ่าย	 การ
แข่งขันเกม	 ๒๔	 และการแข่งขันซูโดกุเกม	 นอกจากน้ียังมีการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	และคณะเทคโนโลยี
การเกษตร	 นอกจากน้ียังได้รับความร่วมมือจากอโรคยาศาล	
จากวัดคำาประมง		อำาเภอพรรณานิคม		จังหวัดสกลนคร		ร่วมจัด
นิทรรศการอีกด้วย	ซ่ึงได้รับความสนใจจากคณาจารย์	นักศึกษา	
ตลอดจนครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เป็นจำานวนมาก
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มรสน.	เสริมสร้างคุณธรรมนำาความรูแ้ก่นักศึกษาด้วย	
“พระนักเทศน์”	และ	“นำา้ผ้ึง	ณัฐริกา” นักแสดงช่ือดังตัวแทนคนรุ่นใหม่

								นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ	 เรื่องการเสริม
สร้างคุณธรรมนำาความรู้ให้กับ
นักศึกษา	 อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 และประชาชน
ท่ัวไป	 โดยสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจัดข้ึน	 เม่ือวันท่ี	
๙	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 ในการน้ีได้จัดเวที
สนทนาธรรม	 เร่ือง	 “วัยรุ่น วัยใส 
คนรุ่นใหม่ คลิกใจใฝ่ธรรม”	โดย	

	 จากข่าวหน่อไม้แปรรูปอันตรายทำาให้ผู้บริโภคล้มป่วยจากสาร
พิษโบทูลิน่ัม	(Botulimum	toxins)		สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้เห็นความสำาคัญในการศึกษาหาแนวทางโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่
ผู้ผลิตหน่อไม้แปรรูปในเขตภูพานซ่ึงมีการผลิตและจำาหน่ายเป็นสินค้า
ชุมชนท่ีได้รับความนิยมของภูพาน	 จึงได้จัดฝึกอบรมเพ่ือบริการวิชาการ
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตหน่อไม้ต้มบรรจุถุงของชุมชนใน
เขตภูพาน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
กระบวนการผลิตหน่อไม้ต้มบรรจุถุงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 โดยได้
จัดอบรมเม่ือวันท่ี	๒๘	-	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	ท่ีทำาการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรบ้านยางโล้น	 ผลการบริการวิชาการพบว่า	 กลุ่มแม่บ้านมีความ
รู้ความเข้าใจในการผลิตหน่อไม้ต้มท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยและ
รู้แนวทางในการนำาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าร้อยละ	 ๘๐	 และมีความ					
พึงพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	๘๐	เลยทีเดียว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมการผลิตหน่อไม้ดอง
บรรจุถุงแก่ชุมชนเขตภูพาน เพ่ือป้องกันหน่อไม้แปรรูปอันตราย

พระมหาสุริยา	 เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส	 และ	 ณัฐริกา	 ธรรมปรีดานันท์	 หรือ	 “คุณนำา้ผ้ึง”	 นักแสดงช่ือ
ดัง	ร่วมเสวนา	นอกจากน้ี	พระครูสังวร	ธรรมวงศ์	เจ้าคณะอำาเภอส่องดาว	ได้ช้ีแนวปฏิบัติในการพัฒนา
คุณธรรม	จริยธรรม	โดยมีนักศึกษา	อาจารย์	และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมรับฟังกว่า	๑,๕๐๐	คน



	 มติชนออนไลน์ได้พาดหัวข่าว	 เม่ือวันท่ี	 ๒	 สิงหาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๓	เวลา	๑๖:๓๑:๐๘	น.	ว่า	“หมอประเวศ” ช้ีสังคม
ไทยขาดความเป็นธรรมทุกด้านช่องว่างรวย-จนห่าง ๑๕ 
เท่า		โดยขออนุญาตคัดลอกลงท้ังหมดดังน้ี		
	 นพ.ประเวศ	 วะสี	 ประธานคณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรูป	 กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	 “	 ร่วมสร้างประเทศไทย	
:	 ปฏิบัติการโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้วิกฤตชาติ	 ”	 วันท่ี	 ๒	
สิงหาคมว่า	 มหาวิทยาลัยเป็นขุมพลังทางปัญญาขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมก็จะรู้ว่าควรมีการเช่ือมโยงความรู้	เทคโนโลยี

กับชุมชนได้อย่างไร	 ซ่ึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัยในมหาวิทยาลัย
อีกทางหน่ึงด้วย	๕. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ๖. สังเคราะห์ประเด็นนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ๗. ส่ือสาร
กับชุมชน	 และสังคมในภาพกว้าง	 ทำาให้สังคมเกิดความเข้าใจและเข้า
มาสนับสนุนอีกทางหน่ึง	๘. ผลิตกำาลังคนท่ีชุมชนท้องถ่ินต้องการ 
๙. มหาวิทยาลัยทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์จัดการความรู้ในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงจะเป็น
พลังสำาคัญในการทำางานร่วมกับพ้ืนท่ี	 นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยควรมี
ระบบการจูงใจให้กับอาจารย์ท่ีลงไปทำางานร่วมกับชุมชน	อาทิ	การ
ให้คุณค่าทางวิชาการ	โดยนำาผลงานท่ีดำาเนินงานร่วมกับท้องถ่ินไป

เล่ือนตำาแหน่งวิชาการได้ด้วย	 รวมท้ังสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ควรจัดต้ังคณะทำางานเชิงยุทธศาสตร์	 เพ่ือเป็น
หน่วยงานเฉพาะในการขับเคล่ือนการทำางานด้านปฏิรูปด้วย
	 จากข่าวน้ี	 ทำาให้หวนคิดถึงเม่ือประมาณ	 ๔๐	 กว่าปีท่ีแล้ว	
ตอนน้ัน	ประเทศ	สิงคโปร์	มาเลเซีย	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	และไทย	ต่าง
ได้ช่ือว่า	 ประเทศด้อยพัฒนา	 แต่เพ่ือเป็นการรักษาน้ำาใจ	 ได้เปล่ียน
เป็นคำาว่า	 ประเทศกำาลังพัฒนา	 โดยมีประเทศไทยมีภาษีมากท่ีสุดท่ี
จะกลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 เกาหลีใต้เคยมาดูงานหลายอย่าง
ท่ีไทย	 มาเลเซียเพ่ิงจะได้รับเอกราชจากอังกฤษไม่นานและยังเป็น
ประเทศท่ียากจน	 สิงคโปร์เป็นแค่ท่ีพักสินค้าของชาวเรือ	 และเพ่ิง
จะหลุดจากสหพันธรัฐมาเลเซีย	 ไต้หวันเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ี
ยังล้าหลัง	 และต้องต่อสู้กับการโดดเด่ียวของนานาชาติจากจีนแผ่น
ดินใหญ่	 บัดน้ี	 ประเทศเหล่าน้ีได้กลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 แต่
ประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนาอยู่อย่างสม่ำาเสมอ	
เหมือนเช่นเคย
 การศึกษา ภาวะผู้นำาของประเทศ และปัญหาคอร์รัปชันตำา่ 
เป็นกุญแจสำาคัญของการพัฒนาประเทศเหล่าน้ี	ซ่ึงปัจจัย	๓	ประการน้ี	
ไทยไม่เคยแก้ปัญหาได้เลย
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สภาปริทรรศ์

: ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กับความเข ้มแข ็งของชุมชนท้องถิ ่น

ท่ีสุด	เรามีมหาวิทยาลัย	๑๐๐	กว่าแห่ง	มีนิสิตเป็นแสนคน	มีนักวิจัย	
อาจารย์	 และบุคลากรต่างๆ	 ซ่ึงในปัจจุบันวิกฤตชาติท่ีเป็นวิกฤต
ท่ีสุด	มหาวิทยาลัยจะใช้พลังของตนในการแก้ไขวิกฤตชาติได้อย่างไร	
มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องพลิกมุมมองจากมุมมองจากทางวิชาการมา
สู่มุมมองทางสังคม	 โดยมองจากข้างนอกเข้ามา	 จะเห็นเร่ืองท่ีน่าทำา
ไปหมด	
	 “จุดวิกฤตท่ีสุดในสังคมปัจจุบันคือ	 การขาดความเป็นธรรม	
ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสำาคัญ	 เพราะหากขาดความเป็นธรรมแล้ว	 คนจะ
แตกแยก	ซ่ึงในสังคมขาดความเป็นธรรมในทุกด้าน	ท้ังทางเศรษฐกิจ

สังคม	 กฎหมาย	 และมีความเหลื่อมล้ำา	 โดยช่องว่างของสังคม
ไทยระหว่างคนจนและคนรวยห่างกันถึง	 ๑๕	 เท่า	 ขณะท่ีประเทศ
นอร์เวย์	 มีช่องว่างห่างกัน	 ๔	 เท่า	 และไม่ต้องการห่างกันมากกว่าน้ี	
ไม่เช่นน้ันจะเกิดปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน	 เพราะช่องว่างเหล่าน้ีจะ
สัมพันธ์กับตัวเลขอาชญากรรม	 ขณะท่ีระบบบริการสาธารณสุขแม้
จะมีโครงสร้างบริการทุกตำาบล	 แต่ยังพบลูกคนจนตายมากกว่าลูก
คนรวยถึง	๓	เท่า”
	 ประธานสมัชชาปฏิรูป	 กล่าวอีกว่า	 ตนเชื่อมั่นว่าหาก
มหาวิทยาลัยเข้ามาทำางานร่วมกับท้องถ่ิน	 ชุมชน	 จะเกิดความ
ร่วมมือและเห็นผลได้ภายใน	 ๕	 ปี	 โดยแนวทางการทำางานของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อไป
สู่เป้าหมาย	หน่ึงมหาวิทยาลัย ต่อหน่ึงจังหวัด	 น้ัน	ประกอบด้วย	
๑. สำารวจข้อมูลจังหวัด	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน	 ความ
เข้าใจ	๒. ส่งนักศึกษาไปอยู่กับชาวบ้าน	ไม่ใช่แค่การไปออกค่าย
อาสาเท่าน้ัน	 แต่ต้องลงลึกไปคลุกคลี	 กินนอนกับชาวบ้านเพ่ือเข้าใจ
วัฒนธรรม	 อาทิ	 ส่งนักศึกษาไปนอนบ้านละ	 ๑	 คน	๓. ร่วมทำาแผน
ชุมชน	 โดยเม่ือนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านและชุมชน	 ก็จะ
ดึงอาจารย์เข้าไปร่วมด้วย	 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 เม่ือ
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จากสภา

ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

	 อาจารย์หมอประเวศมองว่า	 ส่ิงท่ียังหวังพ่ึงได้ในปัจจุบัน	
คือการปฏิรูปการศึกษา	โดยท้ายท่ีสุด	เม่ือพัฒนาคนได้แล้ว	ช่องว่าง
ทางสังคมก็จะลดลง	 ก็น่าจะมีคนท่ีดี	 และเก่ง	 มาแข่งขันกันเป็นผู้นำา
ประเทศมากข้ึน	คุณธรรมของคนก็น่าจะสูงข้ึนด้วย	
	 ท่ีหวังพ่ึงมากท่ีสุด	 คือมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ิน	 ท่ีเป็นท้อง
ถ่ินจริง	 ๆ	 ไม่ใช่ตีความว่า	ประเทศไทยคือท้องถ่ิน	 พูดกันชัด	 ๆ	 คือ	
หน่ึงมหาวิทยาลัย	หน่ึงจังหวัด
	 อันท่ีจริงแล้ว	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเรา	 ได้ใช้
แนวนโยบายตามท่ีอาจารย์หมอประเวศกล่าวถึงโดยตลอด	เพียงแต่
อาจยังไม่ครบ	๙	ข้อ		ท่ีเห็นได้ชัดก็คือ	เรามีหมู่บ้านราชภัฏเพ่ือจะทำา
ข้อ	๒	ถึงข้อ	๕	และข้อ	๗	ให้เห็นผล	โดยหวังผลด้านคุณภาพผลิตผล
ของเราตามข้อ	 ๘	 โดยท่ีข้อ	 ๑,	 ข้อ	 ๖	 และข้อ	 ๙	 น้ัน	 ต้องอาศัย
ความร่วมมือ	ร่วมใจกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ินเดียวกัน	ร่วมกัน
คิด	ร่วมกันสร้าง	ร่วมกันทำางาน	โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	
เป็นการสนธิกำาลังปัญญา	 กำาลังทรัพย์	 กำาลังคน	 เพ่ือกระชับพ้ืนท่ี
ปัญหาให้ชัดเจน	และร่วมกันแก้ไข	ลดความซ้ำาซ้อนและการแข่งขันท่ี
ไม่จำาเป็น	เหมือนการเร่ิม	ขบวนการ	“แซมาอึล อุนดง”	ตามแบบ
อย่างของเกาหลีใต้เม่ือ	๔๐	ปีท่ีแล้วพอดี
	 การจะให้เห็นผลได้ภายใน	 ๕	 ปี	 (ซ่ึงเท่ากับคาบเวลาการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 ๑	 รุ่น	 ปริญญาโท	 ๓	 รุ่น	 และปริญญา
เอก	 ๒	 รุ่น	 ทำาให้ได้บัณฑิตในรุ่นดังกล่าว	 เก่งด้านความรู้สำาหรับ
ชุมชน	 เป็นรุ่นสร้างสังคมใหม่)	 	 โดยมหาวิทยาลัย-โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน	 คงต้องผลักดันร่วมกันท้ังประเทศ	 ให้
เป็นวาระสำาคัญ	 ระดมความคิด	 เพ่ือให้กระบวนการศึกษา	 และงาน
วิจัย	 ในมหาวิทยาลัย	 เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่าง
แท้จริง		ให้เกิดผลิตผลท่ีเป็นรูปธรรม		เป็นจุดเร่ิมของการพัฒนารูป
แบบการศึกษาเพ่ือชุมชน	 จนเกิดแรงผลักดัน	 ให้มีการพัฒนาอย่าง
สืบเน่ือง	ในช่วงระยะเวลา	๕	ปีต่อ	ๆ	ไป

 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
	 จึงจะเป็นท่ีพ่ึงของสังคมได้อย่างแท้จริง

	 รศ.ดร.สุจินต์	สิมารักษ์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ได้เข้าเย่ียมชมส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ในวันท่ี	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	เวลา	
๑๐.๐๐	-	๑๐.๓๐	น.	ณ	โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 โดยชมสถานท่ี	 สำานักงาน	 และกิจกรรมของเด็กอนุบาล		
และ	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 -	 ๑๒.๐๐	 น.	 เย่ียมชมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 ซ่ึงได้รับการต้อนรับจากคณบดี	 คณาจารย์	 และ
บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซ่ึงคณะได้
นำาเสนอภาพรวมของคณะ	 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
เสนอแนะแลกเปล่ียนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับคณะ	สรุปได้ดังน้ี
	 ๑.	 หากเป็นไปได้คณะควรร่วมมือกับจังหวัดสกลนคร	 ใน
เร่ืองเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดเน่ืองจากคณะมีศักยภาพและ
สามารถจัดการเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
	 ๒.	หากเป็นไปได้คณะควรเป็นหลักในการดำาเนินการ
โครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง	 	 อีกท้ังยังสามารถใช้โครงการกำาหนดเง่ือนไขเก่ียวกับ
เร่ืองการรณรงค์ยาเสพติด		หรือการศึกษาในชุมชนอย่างมีคุณภาพ		
ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรเร่งดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพ่ือให้เกิด
มหาวิทยาลัยสู่ชมชุนอย่างสมานฉันท์
	 ๓.	กระบวนการจัดการเรียนการสอนคณะสามารถดำาเนิน
การได้นอกเหนือจากท่ีกำาหนดไว้		เช่น		การจัดกิจกรรมในบริเวณท่ี
ท่ีเหมาะสมโดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน	เป็นต้น		และในการจัด
กิจกรรมน้ันควรสอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันด้วยเพ่ือ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสังคม

สภามหาวิทยาลัย เย่ียมชม ร.ร.วิถีธรรมฯ 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 ๔.	 คณะอาจประสานหา
งบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก	เช่น	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	
โดยอาจจัดทำาโครงการท่ีเก่ียวข้อง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	เป็นต้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โรงเรียนวิถีธรรม
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เด็กๆ โรงเรียนวิถีธรรม 
แสดงความกตัญญูใน	“วันแม่”

	 สำานักประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏจ ันทรเกษม	 น ำาโดย	 ผศ.ดร.สถาพร																																																																																	
ถาวรอธิวาสน์	 รองอธิการบดี	 พร้อมคณะ	 เข้าศึกษา
ดูงาน	“การประกันคุณภาพการศึกษา”	และเทียบเคียง
สมรรถนะ	 (Benchmarking)	 ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๑	กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓																																																																																																				
ณ	 ห้องประชุมสรัสจันทร	 อาคาร	 ๑๐	 ชั้น	 ๒	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมี	 นายปัญญา	
มหาชัย	 อธิการบดี	 พร้อมผู้บริหารบุคลากรกอง
นโยบายและแผน	 และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	
สำานักงานอธิการบดี	 ให้การต้อนรับ	 นำาเสนอข้อมูล
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๑	ซ่ึงเป็นประโยชน์
ร่วมกันในการรายงานผล	PART	ต่อสำานักงบประมาณ	
และเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัยท้ัง
ในส่วนของการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แต่ละมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไปในอนาคต

	 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดโครงการวันแม่	
“อุ่นไอรักสัมผัสจากแม่	 รักแท้อันย่ิงใหญ่	 ข้ึน	 เม่ือวันท่ี	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๓	เพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ	 	 ซ่ึงเป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรัก		ความกตัญญู		พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รู้จักแสดงความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของ
เด็กๆ	และกิจกรรมสัมผัสแห่งรักอันย่ิงใหญ่	:	คนดีท่ีหน่ึงเลย	(แสดงคารวะธรรมแห่ง
ความกตัญญูกตเวที)	 โดยนำาพวงมาลัยดอกมะลิกราบคุณแม่	 จากน้ันเป็นกิจกรรม
เปิดประตูเรียนรู้ลูกรัก	 ตามแนววิถีธรรม	 วิถีไทย	 วิถีแห่งความสุข	 เพ่ือสร้างความรู้
และเข้าใจในหลักการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยตามแนวทางของหลักสูตรแก่พ่อแม่															
ผู้ปกครอง	ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักและอบอุ่นย่ิง			
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							มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จัดงาน	“สกลนคร	ไอซีที	
2010”	 เม่ือวันท่ี	๕	–	๘	 สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายพัณณ์เดชน์	 ศรีจันทร์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานพร้อมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและสินค้าไอซีทีซ่ึงมีผู้ประกอบการใน
จังหวัดสกลนคร	 และตัวแทนผู้นำาเข้าสินค้าเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดจากต่างประเทศโดยนำามาจัดแสดง

มรสน. ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี 
จัดงาน “สกลนคร ไอซีที 2010” 

ภายในงานด้วยราคาพิเศษ	 นอกจากน้ี
ยังมีการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้า
ในเทคโนโลยีไอซีทีแก่เยาวชนท่ีมี
ความสนใจ	 การแนะนำาการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัย
อีสาน	 โดยมีผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรม	
อย่างคึกคักตลอดท้ัง	๔	วัน

	 การจัดการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
กำาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน		
คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีผลิตบัณฑิตสาขา
การบริหารและการจัดการตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน
และสังคม	 	ตามปรัชญาวิสัยทัศน์	 	และพันธกิจของมหาวิทยาลัย												
การเปล่ียนแปลงต่าง	ๆ	ท่ีเกิดข้ึนทำาให้หน่วยงานท่ีผลิตบัณฑิตต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม

 ดังน้ันคณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าว		
จึงได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่		๔		หลักสูตร		และได้จัดให้มี
การวิพากษ์หลักสูตร		ดังน้ี
 หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี แขนงการเป็น
ผู้ประกอบการ	 ทำาการวิพากษ์หลักสูตรเม่ือวันท่ี	 ๓๐	 กรกฎาคม		
๒๕๕๓			
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรีแขนงการ
จัดการโลจิสติกส์		วิพากษ์หลักสูตรเม่ือวันท่ี		๕		สิงหาคม		๒๕๕๓		

คณะวิทยาการจัดการ จัด
วิพากษ ์๔ หลักสูตรใหม่

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 ทำาการวิพากษ์
หลักสูตรเม่ือวันท่ี	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการพัฒนา	 	 วิพากษ์หลักสูตร
เม่ือวันท่ี		๖	สิงหาคม		๒๕๕๓	ในการน้ีคณะวิทยาการจัดการ	ได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนง	 อาทิ	 ดร.กฤตกร	 กัลยารัตน์		
รศ.ทัศนีย์		ลักขณภิชนชัช		ผศ.สุวารีย์		ศรีปุณะ		ดร.กำาธร	ชีพชัย
อิสระ	 ผศ.เสาวภา	 สุขประเสริฐ	 ดร.วัชรพงษ์	 	 อินทรวงศ์	 ผศ.ดร.											
วิสิษฐ์		ล้ิมสมบูรณ์ชัย	ดร.วนิดา	พลเดช			คุณประพันธ์		เตชะสกล
กิจกูร	 คุณนุชนาฎ	 	 วะสีนนท์	 เป็นต้น	 มาร่วมกันวิพากษ์	 เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และ
คณะวิทยาการจัดการจะไดน้ำาหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง	เพ่ือพิจารณาตามขบวนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อไป
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	 ฝ่ายสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์	 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ	 เร่ือง	 Adobe	 flash	
CS3	 สำาหรับการสร้างสรรค์งาน	

i n  S N R U

						เมื่อวันที่	๓๐	-	๓๑	กรกฎาคม	
๒๕๕๓	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
จัด โครงการ ค่ายอาสาพัฒนา
เพ่ือบริการวิชาการและทำานุศิลป
วัฒนธรรม	ณ	วัดโพธ์ิไชย	บ้านผักอีตู่	
ต.หนองฮี	 อ.ปลาปาก	 จ.นครพนม	
โดยนำานักศึกษาทั้ง	๓	สาขาวิชา	คือ	
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
สาขาโยธาและสถาปัตยกรรม	
สาขาการผลิตและอุตสาหกรรม	
รวม	 ๙๐	 คน	 ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในวัด	 และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	
ซึ่ ง เ ป็นการพัฒนาทั กษะ ด้าน
การคิดและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และนำาประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ในการดำาเนินชีวิตต่อไป

คณะเกษตรฯ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติในหลวง อุตสาหกรรมฯ จัดค่ายอาสาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

	 	 	 	 สโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร	 จัดโครงการ	
“สืบสานประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบนำา้ฝน”	 เม่ือ
วันท่ี	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	
ณ	 วัดโนนชลประทานรังสฤษฎ์ิ	
ต.พังขว้าง	 อ.เมือง	 จ.สกลนคร	
ซ่ึงเป็นการสนับสนุนและบำารุง
พระพุทธศาสนา	 และทำาให้
นักศึกษาเกิดความสามัคคี	 มี

	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
จัดโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
ประจำาปี	 ๒๕๕๓	 	 เมื่อวันที่	 ๒๘	
กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 ณ	 ตลอดเส้นทางถนนหน้าอาคารเทคโนโลยี
การเกษตร	 เพื่อให้คณาจารย์	 	บุคลากร	 	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	มี
จิตสำานึกและตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 การป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน	 โดยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มมากขึ้น	 เพื่อช่วยให้ธรรมชาติกลับมา
มีความสมดุล	ดังพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า	 “การที่จะมีต้นนำา้ลำาธารไปชั่วกาลนานนั้น	 สำาคัญอยู่ที่การ
รักษานำา้	และปลูกป่าบริเวณต้นนำา้”

อุตสาหกรรมฯ อบรม Adobe flash สำาหรับงาน E-Learning บุคลากรคณะเกษตรฯ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนำา้ฝน

E-Learning			แก่คณาจารย์ในคณะและผู้สนใจทั่วไป	เมื่อวันที่												
๙	 -	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	ณ	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 เพ่ือให้มีความรู้	
ความเข้าใจ	หลักการทำางานของ	Adobe	flash	CS3		เกิดทักษะใน
การสร้างส่ือการเรียนการสอนและสามารถนำาไปพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป

ความฉลาดทางด้านอารมณ์	 (EQ)	และทางศีลธรรม	 (MQ)	ตลอด
จนอนุรักษ์วัฒนธรรม	 ประเพณีของชาวพุทธให้มีความม่ันคงสืบไป	
โดยมีคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำานวนมาก
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ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร มรสน. จัดพิธีไหว้ครู รับขวัญเพื่อนใหม่ ประจำาปี ๒๕๕๓
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	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานเปิดการ
ประชุมพร้อมช้ีแจงนโยบายการจัดทำาคำาขอต้ังงบประมาณเงินราย
จ่ายจากเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๔	โดยกองนโยบาย
และแผน	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดประชุมข้ึนเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้
เก่ียวข้องกับการจัดทำาคำาขอต้ังงบประมาณ	 ได้รับทราบหลักเกณฑ์	
แนวนโยบายการจัดทำางบประมาณเงินรายได้	 และกรอบคำาขอต้ัง
วงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	 ประจำาปี	 ๒๕๕๔	 โดย	
ผศ.ดร.ชนินทร์	 วะสีนนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
และคณะช้ีแจงพร้อมตอบข้อซักถามในเร่ืองดังกล่าว	 เม่ือวันท่ี	 ๖	
สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมสัมมนา	 (๑๑๒๑)	 อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์	ช้ัน	๒	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดพิธีไหว้ครู	 รับขวัญเพื่อนใหม่	 ประจำา
ปี	๒๕๕๓	 	ณ	ศูนย์มุกดาหาร	 โดย	 รศ.ดร.หาญชัย	 อัมภาผล	ผู้อำานวย
การสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 เป็นประธานในพิธีและให้
โอวาท	 พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมพิธีเพื่อให้นักศึกษาน้อมจิตปาวรณาตน
เป็นศิษย์ที่ดีของครูด้วยพานธูปเทียนและพานดอกไม้ที่งดงาม	 นอกจาก
นี้ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญเพื่อนใหม่	 ซึ่งบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่นชื่นมื่นถ้วนหน้า

 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย
กองนโยบายและแผน	 และหน่วยตรวจสอบภายใน	 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง	
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 โดย	 นางนงเยาว์	 จารณะ	
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	 เป็นวิทยากรให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการจัดทำาแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน	เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา	ชั้น	๓	โดย	ผศ.ดร.ชนินทร์	วะสีนนท์	เป็นประธาน
เปิดการประชุม

ประชุมช้ีแจงการจัดทำาคำาขอต้ังงบฯ เงินรายจ่ายจากเงินรายได้
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U LIFE ZONE 

	 กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จัดการ	
“แข่งขันกีฬาฟุตซอลเพ่ือสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด	 คร้ังท่ี	 ๒”	
ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๓	 ต้ังแต่วันท่ี	 ๑๐	 -	 ๒๐	 สิงหาคม	๒๕๕๓	
รวมท้ังส้ิน	๙	 วัน	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้าน
ทักษะการแข่งขันกีฬา	ด้านการจัดการแข่งขัน	และมารยาทในการชม
กีฬาตลอดจนความมีคุณธรรมจริยธรรม		รู้แพ้		รู้ชนะ	และรู้อภัย	ให้แก่
นักศึกษา	ซ่ึงผลการแข่งขันมีดังน้ี
 ชนะเลิศ		 	 		ได้แก่		ทีม		P.K.city
	 รองชนะเลิศอันดับ	๑	ได้แก่		ทีม	พลบดี
	 รองชนะเลิศอันดับ	๒	ได้แก่		ทีม	เทพบุตร
	 รองชนะเลิศอันดับ	๓	ได้แก่		ทีม	PUPPY

	 นายประสิทธิ์	 คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและ
แนะแนวอาชีพ	โดยกองพัฒนานักศึกษา	จัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๓	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	การอบรมคร้ังน้ีมีระยะเวลา
ในการอบรม	๑	วัน	ซ่ึงได้รับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านอาชีพต่างๆ	๘	อาชีพ	ได้แก่	การทำาก๋วยเต๋ียวหมูต้มยำา	งาน
ประดิษฐ์จากไหมพรม	ลูกโป่งแฟนซี	การทำาอาหารญ่ีปุ่น	การนวดแผนไทย		งานใบตอง		การจัดดอกไม้สด	และแต่งหน้าทำาผมอย่างง่าย	
โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าอบรมท้ังส้ิน	๔๐๐	คน

ฟุตซอลเพ่ือสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด	คร้ังท่ี	๒

U อบรมวัยใส	วัยเรียน	ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

Uส่งเสริมและแนะแนวอาชีพ	๘	อาชีพ	แก่นักศึกษา

	 นายประสิทธ์ิ		คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
เป็นประธานเปิดโครงการวัยใส	 วัยเรียน	 ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	
โดยกองพัฒนานักศึกษา	จัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๖	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้อง
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ซ่ึงได้รับเกียรติจาก	นายปัญญา		
อัคพิน	 และนายสถาพร	 	 พิเชษฐภูรี	 วิทยากรของสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร	 บรรยายให้ความรู้ในคร้ังน้ี	 โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม
อบรมเป็นจำานวนมาก

	 กองพัฒนานักศึกษา	ร่วมกับ	สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร	
จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งให้กับนักศึกษา	โดยมีระยะเวลาการอบรม	๒	วัน	คือ	วัน
ท่ี	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	เป็นภาคทฤษฎีซ่ึงได้รับเกียรติจากวิทยากร
สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้ในการขับข่ีรถให้ปลอดภัย	
ณ	 อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลช	 และวันท่ี	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	
เป็นภาคปฏิบัติเพ่ือทดสอบในการขับข่ีรถ	 ณ	 สำานักงานขนส่งจังหวัด
สกลนคร	โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมถึง	๑๕๐	คน	

U อรมรมเสริมความรู้ความปลอดภัยในการขนส่ง



“กีฬาระหว่างคณะ
  ชาว เขียว - ชมพู”

ศูนย์วิทยบริการ จัด “สัปดาห์ห้องสมุด” ขานรับพันธกิจมหาวิทยาลัย ภายใต้ช่ือ“ห้องสมุดกับท้องถิ่น”
	 ศูนย์วิทยบริการ	สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำา
ปี ๒๕๕๓	ภายใต้ชื่อว่า	“ห้องสมุดกับท้องถิ่น” ระหว่างวันที่	๑๖	-	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๓	เพื่อเชิญชวน
คณาจารย์	 บุคลากรนักศึกษา	 และบุคคลทั่วไปตระหนักและให้ความสนใจในการอ่านหนังสือและใฝ่
หาความรู้จากองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ด้วยกิจกรรมผู้บริหารกับหนังสือเล่มโปรด	 นิทรรศการ
ของดีเมืองสกลนคร	 จัดแสดงอาหารท้องถิ่น	 มุมหนังสือดีที่ต้องอ่าน	 ร้านจำาหน่ายหนังสือจากสำานัก

ประเภทกีฬา  ชนะเลิศ       รองชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒   รองชนะเลิศอันดับ ๓

ฟุตบอล	 										คณะเกษตร	 ฯ					คณะครุศาสตร์	 						คณะอุตสาหกรรมฯ					คณะวิทยาการจัดการ
วอลเล่ย์บอล	ชาย				คณะครุศาสตร์						คณะมนุษยศาสตร์ฯ				คณะวิทยาการจัดการ			คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วอลเล่ย์บอล	หญิง		คณะครุศาสตร์						คณะวิทยาการจัดการ			คณะมนุษยศาสตร์ฯ				คณะวิทยาศาสตร์ฯ
บาสเกตบอล	ชาย				คณะวิทยาศาสตร์ฯ		คณะวิทยาการจัดการ			คณะครุศาสตร์	 						คณะมนุษยศาสตร์ฯ
บาสเกตบอล	หญิง			คณะครุศาสตร์						คณะวิทยาศาสตร์ฯ				คณะมนุษยศาสตร์ฯ					คณะวิทยาการจัดการ
ฟุตซอล													คณะครุศาสตร์						คณะวิทยาศาสตร์ฯ					คณะเกษตรฯ	 						คณะอุตสาหกรรมฯ
เชียร์ลีดเดอร์								คณะมนุษยศาสตร์ฯ		คณะวิทยาศาสตร์						คณะวิทยาการจัดการ			คณะครุศาสตร์

	 กองพัฒนานักศึกษา	 ร่วมกับองค์การ
บริหารนักศึกษา	 ภาคปกติ	 และคณะทั้ง	 ๖	 คณะ	
จัดมหกรรมกีฬาระหว่างคณะชาว	เขียว	-	ชมพู	
“ห้วยทรายเกมส์	2010”	 ข้ึน	ระหว่างวันที	่๒	-	๗	
สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 ณ	 โรงยิมเนเซียมและสนาม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและความสามารถด้านกีฬา	 คุณธรรม
จริยธรรมในการแข่งขันกีฬา	ตลอดจนความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพื่อนต่างคณะ	 ในการนี้ได้รับเกียรติ
จาก	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	 เป็นประธาน
และให้โอวาทในพิธีเปิด	เม่ือวันท่ี	๗	สิงหาคม	๒๕๕๓			
ที ่ผ่านมา	 โดยมีผู ้บริหารและคณาจารย์ร่วม
เป็นเกียรติและให้กำาลังใจพร้อมชมขบวนพาเหรดท่ี					
ย่ิงใหญ่และงดงามภายใต้แนวคิดสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือท้องถ่ิน	 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และการแข่งขัน
ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ	 ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ	มีดังนี้

>>> ผ ล ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า

พิมพ์ต่างๆ	 และกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน	 ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก	 นายปัญญา	
มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็น
ประธานในพิธี เปิดงาน
พร้อมมอบรางวัลกิจกรรม
ยอดนักอ่านแก่ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการตั้งแต่	 ธันวาคม	
๒๕๕๒	-	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	
จากน้ันชมแฟช่ันโชว์ผ้า
ครามภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
นักศึกษา	 และกิจกรรม
ภายในงาน	 โดยมีผู้บริหาร	
คณาจารย์	 ข้าราชการ		
บุคลากร	 นักศึกษา	 	 และ
บุคคลท่ัวไปเข้าร่วมงานเป็น
จำานวนมาก



	 เม่ือวันท่ี	 	 ๑๘	 	 สิงหาคม	 	๒๕๕๓	 	 โปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 	 คณะวิทยาการจัดการ	 ได้จัด	 โครงการ
สัมมนา		“เปิดโลกตลาดทุน”		ณ		ห้อง		๑๑๐๒		อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์	ในการน้ีได้รับเกียรติจากวิทยากร	 ท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญ	และประสบการณ์โดยตรง		ถึง		๓		ท่าน	มาร่วมให้
ความรู้	ได้แก่	
	 ๑.		คุณมนูญชัย		ธีระอกนิษฐ์		ผู้จัดการธนาคารธน
ชาติจำากัด		(มหาชน)		สาขาสกลนคร		บรรยายภาพรวมของ

สถาบันการเงินในประเทศไทย
 ๒.	คุณอัมรินทร์		สิมะโรจน์	“หลุยส์”	ดารา		นักแสดง	
พิธีกร	 ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย		จำากัด		(มหาชน)
	 ๓.	คุณชลชาสน์		วรวุฒิจงสถิติ		ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ลงทุนในตราสารการเงิน	ธนาคารกสิกรไทยจำากัด		(มหาชน)
	 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาท้ังอาจารย์และ
นักศึกษารวม		๒๐๐		คน		โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต			
ชาญชิตปรีชา			คณบดี		เป็นประธานเปิดงานในคร้ังน้ี

สาขาวิชาภาษาไทยจัดงาน “วันภาษาไทยท่ีรัก” 
เชิญ “ครูลิลล่ี” ให้ความรู้ ภาษาไทยวัยทีน
								นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	
เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทย
แห่งชาติ	 (วันภาษาไทยที่รัก)
โดย	 สาขาวิชาภาษาไทย	 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	 ร่วมกับหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เพ่ือให้นักศึกษา	 เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของชาติและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษา
ไทยท่ีถูกต้อง	โดยมีกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	อาทิเช่น	นิทรรศการ
วันภาษาไทยแห่งชาติและภาษาถ่ินและวิถีชีวิตคนท้องถ่ิน	 การ
แสดงละครขูลูนางอ้ัว	 การแสดงแฟช่ันโชว์ผ้าทอท้องถ่ิน	 การ
แสดงประกอบดนตรีท้องถ่ินอีสาน	 การแข่งขันทางวิชาการ	
ได้แก่	การคัดลายมือ	ตอบปัญหา	ประกวดสุนทรพจน์ภาษาถ่ิน	
และการประกวดสอย	 	 นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจากอาจารย์
กิจมาโนชย์โรจนทรัพย์	 (ครูลิลล่ี)	 บรรยายพิเศษเก่ียวกับภาษา
ไทยวัยทีน	:	ภาษาในยุคโลกาภิวัฒน์		โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตลอดจนครู	 นักเรียน	
ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจำานวนมาก

คณะวิทยาการจัดการ เชิญ  
“ผู้เชี่ยวชาญ”ร่วมสัมมนา “เปิดโลกตลาดทุน”


