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	 						นายปัญญา	มหาชัย							อธิการบดี
	 						ผศ.จรูญ	ขาวสีจาน							รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	 						นายนิกร	สุขปรุง										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

	 						ณัฐพล	น้อยนาง	 พิชญาดา	ธานี	 	 เกรียงสิทธิ์	ไชยเทศ

  

บุคคลวันนี้๑๐

C o v e r  S t o r y
                    เรื่องจากปก๔

	 เหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีชาวไทยได้ประสบ	ณ	ขณะน้ี	 เรียก
ได้ว่ายังคงสาหัส	จำานวนผู้ประสบภัยและพ้ืนท่ีได้ขยายวงกว้างออกไป
หลายพ้ืนท่ีและยังคงต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ	 ด้านจากทุกฝ่าย	
เพราะรัฐบาล	 หรือแม้แต่องค์กรใดองค์กรหนึ่งคงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้สำาเร็จเพียงลำาพัง	 ดังนั้น	 เราคงต้องรู้รักสามัคคีและร่วม
ด้วยช่วยกันเท่าท่ีความสามารถและกำาลังท่ีมี
	 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสายการบินนกแอร์ก็ได้เป็นเจ้าภาพ
ในการรับบริจาคส่ิงของท่ีจำาเป็นจากบุคลากรมหาวิทยาลัยและมอบ
ต่อไปยัง	 ศปภ.	 เพ่ือส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป	 นอกจากน้ีศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมยังได้จัดทำาสารหมักชีวภาพแบบแห้ง					
(EM	BALL)	 โดยมีคณาจารย์	 นักศึกษา	 และเจ้าหน้าท่ี	 ช่วยกันป้ันเพ่ือ
นำาไปมอบให้ผู้เก่ียวข้องไปใช้บำาบัดนำา้เสียบริเวณนำา้ท่วมขังเพ่ือลดการ		
เน่าเสียของแม่นำา้ป่าสักก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่นำา้เจ้าพระยา	 ยังไม่นับรวม
ถึงท่ีพวกเราได้ย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือร่วมบริจาคกับหน่วยงานต่างๆ	
เพียงคนละเล็กละน้อยแต่เมื่อร่วมแรงร่วมใจกันแล้ว	 เชื่อว่าจะเป็น
พลังอันย่ิงใหญ่ท่ีจะสามารถช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ของชาติไปได้
	 เช่นเดียวกันกับการทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 เป็นโอกาสท่ีเราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือจัดหาทุนก่อสร้าง
เตาเผาศพด้วยระบบไฟฟ้า	ณ	 วัดป่าภูธรพิทักษ์	 จึงขอเชิญบุคลากร
ร่วมถวายผ้ากฐินในวันท่ี	๖	พ.ย.	๕๔	เวลา	๐๘.๓๐	น.	เป็นต้นไป	งานน้ี
สุขท้ังใจได้ท้ังบุญและช่วยชุมชนลดมลพิษจากการเผาศพอีกด้วย	

นศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวด
โครงการโดยใช้ PDCA 

อธิการบดี รับมอบเคร่ืองหมาย
แสดงความสามารถในการควบคุม
การบินสกัดก้ันกิตติมศักด์ิ ช้ัน ๑

มรสน. ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
และพิธีอศิรวาทราชสดุดี “สมเด็จย่า”

 จากสภา๘-๑๐
สภามหาวิทยาลัยฯ เย่ียมสถาบัน
วิจัยและพัฒนา สำานักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน

สภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหาร
มรสน. ศึกษาดูงานเพ่ิมวิสัยทัศน์
พร้อมหาแนวทางความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

U LIFE ZONE หน้า ๑๔
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
และพิธีอศิรวาทราชสดุดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

C o v e r  S t o r y
                    เรื่องจากปก

	 ในวันที่	๒๑	ตุลาคมของทุกปี	เป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (สมเด็จย่า)	
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันสำาคัญแห่งชาติ	คือ	
วันพยาบาลแห่งชาติ		วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ		วันสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติ	 และวันรักษ์ต้นไม้ประจำาปีของชาติ	 ซึ่งใน
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 จังหวัดสกลนคร	 ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินเทิดพระ
เกียรติและพิธีแสดงอศิรวาทราชสดุดี	แด่สมเด็จพระศรีนครินทรา	
บรมราชชนนี	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ณ	 สวนสมเด็จ													
พระศรีนครินทร์	 (สระพังทอง)	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	
ในโอกาสนี้	 นายประสิทธิ์	 คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้นำาอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน			เจ้าหน้าที่		และนักศึกษา			เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม
ดังกล่าวด้วยความจงรักภักดี

มรสน.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะองค์พระปิยะมหาราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 ได้
นำาคณาจารย์	 ข้าราชการ	 พนักงาน	
เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 เข้าร่วม
พิธีและวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ
									พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์		พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 	 รัชกาลที่	 ๕	 ทรงเป็น
กษัตริย์ท่ีมีพระปรีชาสามารถอย่าง
มาก	ทรงทำาคุณประโยชน์ให้กับ
ชาติไทยอย่างล้นหลาม			ทั้งด้าน
การเมืองการปกครอง	ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการศึกษา		ด้านสาธารณูปโภค	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรงประกาศให้
ยกเลิกการมีทาสโดยสิ้นเชิง	ซึ่งจาก
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่าน
ทรงปฏิบัติมาประกอบกับทรงยึด
มั่นในทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ
เป็นที่ ชื่ นชมของพสกนิกรชาว
ไทย	 	 จึงได้รับการขนานพระนาม
พระนามาภิไธยว่า	 “พระปิยะ
มหาราชเจ้า”	 เพื่อเทิดพระเกียรติ
แด่พระองค์
 

	 วันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๔	นางวิตยา	ประสงค์วัฒนา			รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร		เป็น
ประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์		
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เนื่องในวันปิยะมหาราช	ประจำาปี	
๒๕๕๔	โดยมีหน่วยงานราชการ		ทหาร		ตำารวจ		รัฐวิสาหกิจ		ภาคเอกชน	ประชาชน		สถาบันการศึกษา		
นักเรียนนักศึกษา		สมาคม	ชมรม	มูลนิธิ	และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร		ร่วมวางพวงมาลา
จำานวนมาก	 	 ในโอกาสนี้	 นายพรเทพ	 เสถียรนพเก้า	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา	
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มรสน. สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อ“พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่”

	 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัด
สกลนคร	 ร่วมกับ	 สำานักงานเขต
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร	 เขต	๑	 เขต	๒	 เขต	๓	และ

ฤทธิ์ศรีบุญ	รองผู้อำานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร		เขต	๑		เป็นประธาน
ในพิธีเปิด						ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้
ผู้บริหารและครูมีวิธีคิด	วิธีสอน
รวมทั้งเครื่องมือ	 สื่อ	 และ
นวัตกรรมใหม่ๆ		รวมถึงมีองค์
ความรู้ใหม่	นำาไปพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้	
อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามนโยบาย
ของ	 สพฐ.	 สพท.	 และสถาน
ศึกษากำาหนด	 ผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย	ครูผู้สอนใน	๓	กลุ่ม 
สาระ	 ได้แก	่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย	 คณิตศาสตร	์
วิทยาศาสตร์	 ของโรงเรียนที่
ตั ้ งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ท้ัง																	
๙	 กลุ่มสาระ	 ศูนย์ฯ	 ละ	 ๓	 คน		
ทั้ง	 ๓	 เขต	 	 รวมทั้งสิ้น	 ๘๑	 คน		
โดยมี	ผศ.ดร.ถาดทอง	ปานศุภวัชร	
และคณะ	เป็นวิทยากรให้ความ
รู้ร่วมกับคณะ	ผู้บริหารโรงเรียน

คุณสุรางค์ เปรมปรีด ์มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน รร.ตชด.ในสังกัด กกก.ตชด. ที่ ๒๓ 
และนักศึกษาโครงการบ้านทานตะวัน มรสน.

 คุณสุรางค์	 เปรมปรีดิ์	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ	 จำากัด	 และผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง	 ๗	 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน	 สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	 ๒๓	 ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ทั้ง	 ๘	 โรงเรียน	
โรงเรียนละ	๑๕	คน		คนละ	๒,๐๐๐	บาท	เป็นจำานวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท	
ในการน้ี	 ฝ่ายโครงการพิเศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	
ผศ.สุวรรณ	หันไชยุงวา		รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ		ได้ร่วมเป็น
ผู้แทนในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนดังกล่าวเม่ือวันท่ี		๒๙	กันยายน	
๒๕๕๔	ณ	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ	จ.สกลนคร 
	 พร้อมนี้คุณสุรางค์	 เปรมปรีด์	 ยังได้มอบทุนการศึกษาให้
กับนักศึกษาโครงการบ้านทานตะวัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
จำานวน	๓๔	คน	คนละ	๘,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒๗๒,๐๐๐	บาท	รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑๒,๐๐๐	บาท	อีกด้วย	

        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	เมื่อวันที่	๑๗	-	
๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	 นายดิเรก	

คุณสุรางค์ เปรมปรีด์



    บุคคลวันนี้  
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุข 
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้จัดส่งทีมนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ชั้นปีที่ ๔ จำานวน ๔ คน ประกอบด้วย 
 
 ๑. นายจักรพงษ์ วงศ์งาม
 ๒. นางสาวอ้อมจิต กิ้วลาดแยง
 ๓. นางสาววราภรณ์ มหามาศ
 ๔. นายกิตติชัย มุงคุณ
 
 พร้อมกับ อาจารย์นำาพร อินสิน อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการและควบคุมทีม โดยการสนับสนุนจากคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานโครงการ “เรียนรู้
เท่าทัน ป้องกันมะเร็งตับ” เข้าร่วมประกวดผลงานการนำา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) มาใช้ในการ
ดำาเนินโครงการกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ในโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 

๔๔ โครงการ จาก ๑๗ สถาบันการศึกษา 
 และในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทีม
นักศึกษาได้ร่วมนำาเสนอผลงานโดยแสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นของโครงการ ซึ่งทำาให้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้
พร้อมกับได้รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ศ.ดร. สุจินต์ จินายน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 นอกจากรางวัลที่ ได้รับแล้วยังมี โอกาสได้ ร่วม                    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทีม
นักศึกษาคนเก่งของเราเป็นตัวอย่างเรื่องการมีแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านกระบวนการประกันคุณภาพให้กับนิสิตและนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ นับเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเป็นอย่างยิ่ง สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว 
ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และชาวสกลนครเป็น
อย่างยิ่ง หนองหารหลวงจึงขอชื่นชมในความสามารถ การ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา และขอเป็นกำาลังใจในการ
สร้างสรรค์งานที่ดีต่อไป

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการโดยใช้ PDCA



   

  

สพม.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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 นาวาอากาศโทชายน้อย สังข์พิชัย ผู้บังคับ
สถานีรายงานภูเขียว และคณะ เข้ามอบประกาศนียบัตร แด่ 
นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร   เพื่อแสดงว่ามีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถในการควบคุมการบินสกัดก้ันเป็นกิตติมศักด์ิ 
ช้ันท่ี ๑ และมอบประกาศนียบัตรแด่ ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย 
พรหมเทพ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร เพื่อแสดงว่ามีสิทธิประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการควบคุมการบินสกัดกั้นเป็น
กิตติมศักดิ์ ชั้นที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ ห้องทิพเกสร อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

 อธิการบดี มรสน. รับมอบ
เครื่องหมายแสดงความสามารถ
ในการควบคุมการบินสกัดกั้น
กิตติมศักดิ์ ชั้น ๑ 

	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ร่วมกับ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	๒๒	 (นครพนม	และ	มุกดาหาร)	และ	
เขต	 ๒๓	 (สกลนคร)	 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	สำาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร	 นครพนม	
และมุกดาหาร			โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการคิด	การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์	 และเปิดโลกทัศน์และขยาย
ประสบการณ์การเรียนในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน		โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	
	 กิจกรรมการอบรม	ประกอบด้วย	เรียนรู้การแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ	
ICT	การจัดทำาเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์	การนำาเสนอข้อมูลผล
การเรียนรู้	 และการทัศนศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เป็นต้น	
โดยมี	ดร.	กิตติชัย	โสพันนา	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 พร้อมทีมงานในการดำาเนิน
การจัดโครงการและเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้
	 ซ่ึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ	แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น	ค่ายท่ี	
๑	รุ่นท่ี	๔	ระหว่างวันท่ี		๑๗		-	๒๑	ตุลาคม		๒๕๕๔	ค่ายท่ี	๓	รุ่นท่ี	๓	
ระหว่างวันท่ี		๑๕		-	๒๑	ตุลาคม		๒๕๕๔		ค่ายท่ี	๕	รุ่นท่ี	๒	ระหว่าง
วันท่ี		๑๗			ตุลาคม		๒๕๕๔		
ณ		อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร



จากสภา

	 ศ.ดร.ศุภมาศ	 พนิชศักดิ์พัฒนา	 นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยม
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา	 และสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 เมื่อวันศุกร์ที่		
๓๐	 	กันยายน		๒๕๕๔		 	 เวลา	๑๐.๐๐	–	๑๒.๓๐	น.	 	ณ		ห้อง
สร้อยสุวรรณา		ชั้น		๓		อาคาร		๑๐	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และหาแนวทางในการกำาหนดทิศทางและนโยบายร่วมกัน	 ในการนี้
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร	คณาจารย์	 และบุคลากร
ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา	 และสำานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน	พร้อมนี้ทั้ง	๒	หน่วยงานได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร	
ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันและ
สำานัก		
	 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตและ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 สภามหาวิทยาลัยได้กล่าวชื่นชม
ในเรื่องการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการวิจัยที่ค่อนข้างน้อย
แต่สามารถทำาออกมาได้ดี	 และฝากเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยว่าจะทำาอย่างไร	พร้อมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	
ดังนี้
	 ๑)	วิจัยนั้นสามารถแบ่งได้	๕	ลักษณะ	ดังนี้
	 	 ๑.๑)	 งานวิจัยหมู่บ้านต้นแบบ	 เป็นเรื่องที่ดี
มากหากเป็นไปได้ควรมีการต่อยอดประเด็นปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน
ราชภัฏตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานตอนบน	 	 ซึ่งตั้งเป้าให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่สามารถ
พัฒนาตนเองได้	 อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างมาก	
เช่น	 งานวิจัยที่ต่อยอดจากประเด็นปัญหาของบ้านจอมแจ้งซึ่งเป็น
หมู่บ้านหนึ่งของหมู่บ้านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสวัสดิการสังคมและการศึกษา	
	 	 ๑.๒)		งานวิจัยอีสานตอนบน		ควรเลือกประเด็น
ปัญหาเด่น	ๆ	๑	เรื่อง	จากประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่ได้จากการศึกษา
ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ตอนบนมาทำาวิจัยโดยประเด็นปัญหาที่เลือกทำาวิจัยนั้น	 	 ควรเป็น
ประเด็นที่สามารถจุดประกายและทำาให้เกิด	impact	ได้
	 	 ๑.๓)	งานวิจัยจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน/ชาวบ้าน		
เป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจทำาให้เกิดโครงการโมเดลปราชญ์ชาวบ้าน
และสามารถเขียนบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยและโครงการดังกล่าวสามารถขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้	 เช่น	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์	(ธกส.)

สภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สนับสนุนการให้ทุนวิจัยทางสังคมด้วย	 นอกจากนี้อาจทำาเป็นชุดหรือ
แผนงานวิจัย	โดยอาจเชิญเมธีวิจัยอาวุโส	(เช่น	รศ.ดร.สุจินต์		สิมารักษ์)	
เป็นหัวหน้าชุดหรือผู้อำานวยการแผนงานวิจัย	หรือที่ปรึกษา
	 ๒.	งานวิจัย	ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในการทำางาน
วิจัยนั้นมีน้อย	 ดังนั้นสถาบันวิจัยควรหาคำาตอบให้ได้ว่าอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมี	 Need	 ในการพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านใดบ้าง	 และ
ควรหา	Issue	base		เพื่อทำาเป็นแม่บทใหญ่	ที่จะทำางานวิจัยร่วมกัน
	 ๓.	งานสารสนเทศ		
						 	 ๓.๑)	 ให้พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	
						 	 ๓.๒)		บทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนั้น	ให้ทำา	Abstract		เป็นภาษาอังกฤษ
ด้วย	 โดยอาจจ้างผู้แปล	 หรือจ้างผู้ตรวจ	 หรืออาจจ้างชาวต่าง
ประเทศเป็น	Part	time	นอกจากนี้คำาอธิบายหรือใต้ตาราง	ควรเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย
	 	 ๓.๓)		รูปเล่มของวารสารจะต้องทำาให้ดูขลังและ
น่าเชื่อถือในทางวิชาการ	 (ไม่ควรมีภาพของดอกไม้)	 ชื่อเรื่องก็

	 	 ๑.๔)	 ยุทธศาสตร์จังหวัด	 งานวิจัยส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ของจังหวัดเท่าใด
นัก	 หากสามารถตอบโจทย์ของจังหวัด	 หรือมหาวิทยาลัยเลือก
ทำางานวิจัยที่จังหวัดให้ความสนใจได้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อย่างมาก		และในขณะเดียวกันก็ของบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดได้
	 	 ๑.๕)		ทุนวิจัย	บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมี	
ความมุ่งมั่นที่จะหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	 ซึ่งแหล่งทุน
ภายนอกมีจำานวนมากเพียงแต่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง	
พัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้น่าสนใจ	 มีคุณภาพ	 และตรงตามความ
ต้องการของแหล่งทุน	ตัวอย่างแหล่งทุนภายนอก	เช่น	กฟผ.	มีการ
พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่บุคคลภายนอกทุกเดือนตลอดปี	 ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามกรอบการให้ทุนของ	 กฟผ.	 ซึ่งกรอบหนึ่งของ	 กฟผ.	 นั้น	
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สภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ควรให้เป็นสากล	 การตรวจปรับนั้นต้องถูกต้อง	 ๑๐๐%	 ต้องแล้ว
เสร็จตรงตามกำาหนด	 และควรมี	 column	 ประจำาสำาหรับนักเขียน																		
มือทอง	 (อาจขอความอนุเคราะห์จากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัย)	ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อความเติบโต
ของวารสาร
	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		สภามหาวิทยาลัย
ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้	
	 ๑)	โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยน้ันคือต้องการผลิตบัณฑิต/
ต้องการสร้างคนเป็นคนดี	 มีทักษะวิชาชีพ	 และมีจิตสารธารณะ		
ดังนั้น	 การตอบสนองตัวชี้วัดเรื่องดังกล่าว	 ควรเน้นที่กระบวนการ	
(Process)	 จัดการเรียนการสอนเป็นสำาคัญ	 และสภาคณาจารย์ฯ	
ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรอาจเข้ามามีบทบาทในการสร้างและริเริ่ม
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่องค์กรโดยอาจริเริ่มชมรมครูสอนดีเพื่อเป็นศูนย์
รวมให้อาจารย์ผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่าง	 ๆ	
โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน
	 ๒)	ควรมีการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในฐานข้อมูล
ของแต่ละภาคเรียนให้เป็นปัจจุบัน

	 ๓)	 รูปแบบของเอกสารหลักสูตร	 ควรกำาหนดให้ชัดเจน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหลักสูตร	 ตั้งแต่ปก	 รูปแบบอักษร	
รูปแบบตาราง	โครงสร้าง	เป็นต้น	โดยควรจัดทำาเป็น	template	ให้
กับทุกหลักสูตร	 และจัดให้มีผู้ดูแลบริหารจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ		
ฝากสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ซึ่งเป็นส่วนกลางในการ
ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
	 ๔)	ควรมีคนกำากับดูแลและบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ
ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	 บุคลากรในหน่วยงานต้องสามารถ
ทำางานแทนกันได้ในแต่ละเรื่องเพื่อประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อขอข้อมูล	
หรือขอรับบริการต่าง	ๆ	
	 ๕)	บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ประจำาเคาน์เตอร์ส่วนหน้าควรมี
จิตสำานึกในการบริการ	 รวมถึงการมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เสมือนพี่เอ็นดูน้องเพื่อให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นเนื่องจากนักศึกษาท่ีมา
ปรึกษาหรือมาขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีปัญหา	 ดังนั้น	
การให้บริการที่อบอุ่นจะทำาให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย
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จากสภา

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และผู้บริหาร
ศึกษาดูงาน/ศึกษาแนวทางความร่วมมือฯ 

      
		 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภาวิชาการ	และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร	 :	 การศึกษาดูงานต่างประเทศ/ศึกษาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรในต่างประเทศ	 เมื่อระหว่างวันที่	 	 ๘	 -	 ๑๕	 	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่านมา	 โดยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชม
และรับฟังการบรรยายสรุปตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของ	University	of	 Technology,	
Sydney	University	of	Canberra	ประเทศ	Australia	และ	English	Language	Academy,	Faculty	of	
Education	ณ	University	of	Auckland	ประเทศ		New	Zealand	ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย	สภาวิชาการ		และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้	ประสบการณ์	วิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น	
และเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ	 การอบรม	 และการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น	 ตลอดจนนำาสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์	
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	 นักศึกษาปริญญาเอก	 สาขาภาวะผู้นำาทางการ
บริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมกับ	
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๑
(สพป.สน.๑)	 จัดงาน	“การขับเคล่ือนนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาไทยเพ่ือเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. สกลนคร เขต  ๑” เมื่อ	
วันท่ี	 ๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ณ	 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร			โดยได้รับเกียรติจาก
นางบุญร่ืน	 ศรีธเรศ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว				มอบโล่
รางวัลผู้พัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร	ชมนิทรรศการ
“๑๗	สุดยอดภาวะผู้นำา”	ของนักศึกษาปริญญาเอก	นิทรรศการ
ครู/นักเรียน	สพป.สน.๑	ในแต่ละศูนย์์เครือข่าย	(๑๗	ศูนย์)		

โดย	ผศ.ดร.วัฒนา	สุวรรณไตรย์	รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิต
ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	และผู้อำานวยการสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	 ๑	 ผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร	
เขต	 ๒๓	 พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ร่วมต้อนรับ
	 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ภาวะ
ผู้นำาของบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในการขับ
เคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน”	 โดย	 ดร.พิษณุ	 ตุลสุข	 เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการแข่งขัน
ทางวิชาการของนักเรียน	 สพป.สน.๑	 โดยมี	 ผู้บริหาร	 ครู	
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นจำานวนมาก

นศ. ป.เอก สาขาภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษา มรสน. ร่วมกับ สพป.สน.๑ 
จัดงาน “ขับเคล่ือนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ”
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 เมื่อวันที่	 ๑๕	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 คลินิกเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์
เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้รับ
การตรวจเย่ียมและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการคลินิก
เทคโนโลยี	ประจำาปี	๒๕๕๔	จากคณะผู้ประเมินจากสำานักงานส่ง
เสริมและถ่ายถอดเทคโนโลยี	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
และสำานักงานเทคโนโลยี	 SMEs	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ณ	 ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดย	นายปัญญา		มหาชัย	อธิการบดี	
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำางานให้การต้อนรับ
	 ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้คณะผู้ประเมินได้แลกเปลี่ยน
แนวคิด	 และปรับความเข้าใจในกรอบการดำาเนินงานเพื่อให้เป็น
ไปตาบแบบแผนเดียวกันพร้อมท้ังให้แนวทางการของบประมาณ
สนับสนุนในปีต่อไป	 พร้อมกับประเมินโครงการภายใต้โครงการ
คลินิกเทคโนโลยี	๔	โครงการ	ที่ได้รับอนุมัติ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๕๓	 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำาเสนอ	 	 ประกอบด้วย	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การเผ่าถ่านและเก็บนำา้ส้มควันไม้
จากถังนำา้มัน	 ๒๐๐	 ลิตรและการสร้างจักรยานสูบนำา้แบบ	 ศทม.	
เพื่อใช้ในครัวเรือนและการเกษตร”	โดย	ดร.อุปถัมภ์	 	 	โพธิกนิษฐ์	
และคณะ	 	 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การถ่ายทอดการ
ผลิตข้าวอินทรีย์”	โดย	ผศ.อังคณา		เทียนกลำา่	และคณะ		โครงการ			
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบเพื่อเพิ่มรายได้
และสร้างอาชีพให้ชุมชน	โดย	อ.ทาริกา		โกฏิสันเที๊ยะ		และคณะ				
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปร
ไบโอติค	โดย	นางสุวภา		ยศตะโคตร	และคณะ		และโครงการการ
บริการให้คำาปรึกษาและบริการข้อมูล	โดย	ดร.สำาเร็จ		คันธี		

	 ในภาคบ่ายคณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมการดำาเนิน
งานของสำานักงานคลินิกเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร											
ณ	 ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ผลการดำาเนินงานในพื้นที่บ้านนางอย	 ต.เต่างอย	 อ.เต่างอย	
จ.สกลนคร	 ซึ่งเป็นพื้นที่การดำาเนินงานของโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ	 “การเผ่าถ่านและเก็บนำา้ส้มควันไม้จากถังนำา้มัน	
๒๐๐	ลิตรและการสร้างจักรยานสูบนำา้แบบ	ศทม.	 เพื่อใช้ในครัว
เรือนและการเกษตร”	 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทน
กลุ่มชุมชนพาตรวจเยี่ยมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้	
	 ภายหลังจากการประเมินเสร็จสิ้นคณะผู้ประเมินได้	
ให้ข้อคิด	 และแนวทางการดำาเนินงานพร้อมทั้งการผลักดันให้
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละโครงการสามารถ	 พัฒนา
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบของ	 SME	 และสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวและชุมชนต่อไป

คลินิกเทคโนโลย ีมรสน. รับการตรวจเยี่ยม
และประเมินผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๔

S p e c i a l  R e p o r t
รายงานพิเศษ
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	 คณาจารย์	 นักศึกษา	 และเจ้าหน้าท่ี	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี และศูนย์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	รวมพลังกายและพลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง	 จังหวัดลพบุรี	 โดยจัดทำาสารหมักชีวภาพ
แบบแห้ง	 (EM	 BALL)	 ใช้บำาบัดนำา้เสียบริเวณนำา้ท่วมขังเพ่ือลดการเน่าเสียของแม่นำา้ป่าสักก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่นำา้เจ้าพระยา	
โดย	ดร.สุรศักดิ์		แสนทวีสุข	หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม	ดร.อุปถัมภ์		โพธิกนิษฐ์	รองหัวหน้าศูนย์ฯ	นายเทพกร	ลีลาแต้ม	
นายทองจันทร์	ผงสินสุ	และ	นายวิชิต	 	ศรีลำาไพ	บุคลากรศูนย์ฯ	เป็นผู้แทนส่งมอบ	EM	BALL	จำานวนประมาณ	๒,๐๐๐	กิโลกรัม	
(๓,๕๐๐	 ก้อน)	 ให้กับ	 นายธีระพล	 คล้องช้าง	 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำารุงรักษาทางชลประทาน	 สำานักงานชลประทานท่ี	 ๑๐	
จังหวัดลพบุรี	ผู้แทนในการรับมอบ	เม่ือวันท่ี	๒๘	-	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๔		เพ่ือนำาไปดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

มรสน. ร่วมแก้ปัญหาอุทกภัย มอบ EM BALL เพื่อ
บำาบัดนำา้เสียแม่นำา้ป่าสักก่อนไหลสู่แม่นำา้เจ้าพระยา

กรมทหารราบท่ี ๓ เข้าพบอธิการบดีเพ่ือขอบคุณ 

มรสน. ในการสนับสนุนการจัดพิธีมอบบ้านฯ

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 พันเอกสมชาติ	
แน่นอุดร	ผู้บังคับการกรมทหารราบที่	๓	พร้อมคณะ	เข้า
พบนายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ	 และของที่ระลึก
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้สนับสนุน
ในการจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการ	 “ซ่อมแซมบ้าน
ประชาชน	 สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน”	 เมื่อวันที่	 ๖	
กันยายน	๒๕๕๔	ณ	หอประชุม	๑		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
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Uผู้แทน มรสน. เข้าร่วมประชุมพร้อมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา มรภ.อีสาน

นศ. โควต้ากีฬาดี ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน
ว่ิงปราสาทผ้ึงมินิมาราธอน คร้ังท่ี ๓

U

ทีมฟุตบอล มรสน. รับโอวาทก่อนร่วมการแข่งขัน 
“ฟุตบอลไทยคัพ คร้ังท่ี ๑๐”

	 กองพัฒนานักศึกษา	 จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมนัก
ศึกษาโควต้ากีฬาดี	 จำานวน	๒๐	 คน	 เป็นเจ้าหน้าที่สนามและ
จัดลำาดับผู้ที่เข้ารอบในแต่ละประเภทการแข่งขัน	เพื่อสนับสนุน
การแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน	 ครั้งที่	 ๓	 ประจำาปี	
๒๕๕๔	 เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๔		ณ	สวนแม่สวนลูก	
อำาเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคคลากร	ครั้งที่	๔๔	ระหว่างวันที่	๘	-	๙	ธันวาคม	๒๕๕๔	
และการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ครั้งที่	 ๓๕	 ระหว่างวันที่	 ๑๒	 -		 ๑๘	 ธันวาคม	๒๕๕๔	 	 ซึ่งได้ดำาเนินการจัดการ
แข่งขันขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรสถานศึกษา	 โดย

U

	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	 ห้องอินทนิล	 กองพัฒนา
นักศึกษา	 ทีมนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 นำาโดย															
อาจารย์อริญชย์	 พรหมเทพ	ผู้ฝึกสอน	 เข้ารับโอวาทจาก	 นายประสิทธิ์	
คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ก่อนเดินทางเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยคัพ	 ครั้งที่	 ๑๐	 ณ	 จังหวัดเลย	 ระหว่างวันที่	
๒๗	ตุลาคม	-	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ซึ่งนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ได้เป็นตัวแทนในรอบคัดเลือกของจังหวัดสกลนคร	
	 ขอเป็นกำาลังใจให้กับทัพนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันอย่างเต็ม
ความสามารถและนำาชื่อเสียงมาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		 U LIFE ZONE 

เปิดโอกาสให้อาจารย์	 บุคคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้มีกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธ์ไมตรีร่วมกันโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อ	 สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ	 และเพื่อให้การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งที่	 ๔๔	 และการแข่งขัน
กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	ครั้งที่	๓๕	“๑	ทศวรรษราชภัฏลำาดวนเกมส์”	 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษจึงเชิญผู้แทนแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม	 พร้อม
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท		ในการนี้		ดร.	
พรเทพ	 	 เสถียรนพเก้า	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และกีฬา		ดร.อุบลศิลป์	 	 โพธิ ์พรม	ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการฯ		พร้อมคณะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้






