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อธิการบดีพร้อมภริยา ร่วมอัญเชิญกระทงพระราชทานในงาน
“เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล”
	 จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนครตลอดจนส่วนราชการและเอกชนใน
จังหวัดสกลนคร	 จัดงาน	 “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน	 สิบสองเพ็งไทสกล”	 ข้ึนใน																	
วันเพ็ญเดือน	๑๒	ซ่ึงตรงกับวันท่ี	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	อำาเภอ
เมือง	จังหวัดสกลนคร
	 จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานไฟพระประทีปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
และกระทงพระราชทานจาก	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม
บรมราชกุมารี	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์	 อัคราชกุมารี	 ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	พระองค์เจ้า	 	ศรีรัศม์ิ	พระวรชายาฯ	พระองค์เจ้า
โสมสวลี	 	พระวรราชาธินัดดามาตุ	พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา	พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์	พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์	และ	พระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ	
รวม	๑๒	พระองค์	 โดยนายปัญญา 
มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พร้อม รศ.รัตนา 
มหาชัย ภริยา เป็นผู้อัญเชิญกระทง
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ จาก
พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์เพ่ือ
ประกอบพิธีและอัญเชิญลงลอยด้วย
พิธีอันย่ิงใหญ่สมพระเกียรติ	 มีขบวน
แห่รถอัญเชิญพระประทีปและกระทง
พระราชทาน ๑๓	 ขบวน	 ซ่ึงตกแต่ง
อย่างงดงาม	 ในการน้ี	 สถาบันภาษา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ได้ตกแต่งรถอัญเชิญ
กระทงพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์พร้อมจัด
นางนพมาศประจำารถ	และกองพัฒนา
นักศึกษานำานักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่
อันแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามซ่ึง
มีประชาชนจากทุกอำาเภอและจังหวัด
ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญกระทง
พระราชทานลงลอยท่ีสระพังทองชม
การจุดพลุตลอดจนการประกวดนาง
นพมาศอย่างคึกคัก

S p e c i a l  R e p o r t
รายงานพิเศษ
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร SNRU
ปรัชญา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

        บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรม ร่วมชี้นำาการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม

        เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ    ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม   ๒. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

        ๓. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๔. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้   ๕. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

คติพจน์   “ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต” แปลว่า “ปัญญา คือ แสงสว่างส่องโลก”

จัดทำ�โดย	 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

	 สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 ๖๘๐	ถนนนิตโย	ตำาบลธาตเชิงชุม	อำาเภอเมือง

	 จังหวัดสกลนคร	๔๗๐๐๐

	 โทร.	๐-๔๒๙๗-๐๐๒๑	ต่อ	๙๓๔,	๐

	 โทรสาร	๐-๔๒๙๗-๐๐๒๒
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“บก. ขอคุย”

ที่ปรึกษ�	 						คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 						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

  

C o v e r  S t o r y
                    เรื่องจากปก๖-๗

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 จัดกิจกรรมรณรงค์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบมหาอุทกภัย	 ด้วยการทำากิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือขอรับบริจาค
ส่ิงของจากบุคลากรในหน่วยงาน	 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	 บริษัท	
ห้างร้าน	ตลอดจนประชาชนท่ัวไป	 โดยผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	
ได้ร่วมพิธีปล่่อยคาราวานของบริจาคดังกล่าวพร้อมกับให้กำาลังใจ
นักศึกษาในการเดินทางไปมอบให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			เมื่อ
วันท่ี	๑๘	พฤศจิกายน	ท่ีผ่านมา	นับเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าย่ิงท่ีท้ัง	๓	สถาบัน	
ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังด้วยจิตอาสาทำากิจกรรมดีดีเพ่ือสังคมคร้ังน้ี
	 นอกจากน้ี้ียังมีมหกรรมวิชาการส่งท้ายปีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ร่วมมือกับ	อพวช.	จัดข้ึน	คือ	งานราชภัฏวิชาการ 
“เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”             
คร้ังท่ี ๘ งานคาราวานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันจรวดขวดนำา้
ระดับประเทศ คร้ังท่ี ๑๐	 เม่ือวันท่ี	 ๑๕	 -	 ๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	
ท่ีผ่านมา	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ	 “ครูของแผ่นดิน”	 และเผยแพร่ความ
ก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	 ผลงาน	 นวัตกรรมใหม่ๆ	 ของ
คณาจารย์/นักศึกษา	 แนะแนวการศึกษาต่อ	การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท่ีหลากหลาย	 ตลอดจนเป็นเวทีแข่งขันจรวดขวดนำา้	 ฯลฯ	 ซ่ึงท้ัง	 ๒	
หน่วยงาน	มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะให้นักเรียน	นักศึกษาในท้องถิ่นได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขและนำาไปพัฒนาด้านการศึกษาของตนเองต่อไป

มรสน. จับมือ อพวช. 
จัด “มหกรรมวิชาการส่งท้ายปี” 

 จากสภา๘-๑๐
สภามหาวิทยาลัยฯ เย่ียมสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม /
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นพ.สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล  
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มอบเงินสมทบกองทุนโรงเรียน
วิถีธรรม
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อธิการบดีพร้อมภริยา ร่วมอัญเชิญ
กระทงพระราชทานในงาน

“เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน 
สิบสองเพ็งไทสกล”

ทอรักร้อยใจ
ฉลอง 

๗ รอบพระชนม์
มงคลแผ่นดิน
หน้า ๑๒ - ๑๓: ภูวดล ศรีธเรศ
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มรสน.จัดทำากฐินสามัคคีหาทุนสร้างเตาเผาศพ
ระบบไฟฟ้าให้วัดป่าภูธรพิทักษ์ พร้อมมอบเงิน
ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อนพึ่งภาฯ ช่วยนำา้ท่วม

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยสถาบัน
ภาษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 สำานักงานอธิการบดี	
กองพัฒนานักศึกษา	จัดทำากฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ประจำาปี	๒๕๕๔	 เพื่อจัดหาทุน
ก่อสร้างเตาเผาศพด้วยระบบไฟฟ้า			ตลอดจน
สืบทอดและรักษาไว้ซ่ึงประเพณีอันดีงามของ

พุทธศาสนิกชน	 ซ่ึงมีพิธีฉลองสมโภชน์องค์กฐิน	ในวันท่ี	๕	พฤศจิกายน		๒๕๕๔		
ณ	อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	และจัดพิธีถวาย
องค์กฐินสามัคคี	ณ	วัดป่าภูธรพิทักษ์	ต.ธาตุเชิงชุม	อ.เมืองสกลนคร	จ.สกลนคร	
เมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน		๒๕๕๔	โดยมี	ศ.ดร.ศุภมาศ	พนิชศักดิ์พัฒนา	นายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และ	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็น
ประธาน	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	และนักศึกษา	
ตลอดจนทายกทายิกาชุมชนบ้านธาตุนาเวงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้า
ร่วมถวายผ้ากฐิน	จัตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม	และทำาโรงทานอย่างล้นหลาม	
	 สรุปยอดเงินร่วมทำาบุญกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
รวมเป็นเงิน	 ๑๗๔,๙๑๙	 บาท	 ในการนี้วัดป่าภูธรพิทักษ์และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ยังได้บริจาคเงินจำานวน	๑๐,๐๐๐	บาท	จากยอดเงินดังกล่าว
สมทบทุนกับ	“มูลนิธิเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก”	เพื่อช่วยผู้ประสบภัยนำา้ท่วมอยู่
ในขณะนี้อีกด้วย

	 ศูนย์ลาวศึกษา	 ร่วมกับ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ประเทศไทย	และคณะเกษตรศาสตร์และส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต	สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ได้จัดโครงการคลินิกสัตว์เคล่ือนท่ีไทย	-	ลาว	คร้ังท่ี	๒	ภายใต้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยา
ลัยสะหวันนะเขต		เมื่อระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	บ้านปากบ่อ	เมือง
ไกรสอนพมวิหาร	 แขวงสะหวันนะเขต	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อให้
บริการตรวจ		รักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	คุมกำาเนิดในสุนัข	แมว		ตลอดจน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค	กระบือ	และแพะ	 โดยมี	 อาจารย์ธนกร	 ราชพิลา	
อาจารย์	สพญ.อโนทัย	แพทย์กิจ	และอาจารย์	นสพ.จักรพรรดิ์	ประชาชิต	เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ศูนย์ลาวศึกษา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรสน. ร่วมกับ ม.สะหวันนะเขต 
จัด “โครงการคลินิกสัตว์เคลื่อนที่ไทย - ลาว คร้ังท่ี ๒”
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและแปรรูปพริก ให้กลุ่มแม่บ้านนางามเหนือ จ.นครพนม

	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	ได้จัดอบรมบริการวิชาการ
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
แปรรูปพริก	เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๔		
และวันท่ี	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ ่มแปรร ูปพริกนางามเหนือ	
ต.นางาม	 อ.เรณูนคร	 จ.นครพนม	 ให้แก่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและนักศึกษาท่ี
สนใจ	 โดยได้นำาผลงานวิจัยการประยุกต์

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุ่ม
ผู้ผลิตอาหารแปรรูปพื้นบ้าน				มาใช้
อบรมให้แก่ชุมชน			และบูรณาการร่วม
กับการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหารในรายวิชาเทคโนโลยีผักและ
ผลไม้ในปีการศึกษา	 ๑/๒๕๕๔	 เพื่อ
เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
พริกป่นให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 โดยผู้เข้ารับการฝึก
อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและมี

ความพึงพอใจต่อการ
บริการวิชาการอยู่ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ	 ๘๐	 และมีความ
ม่ันใจท่ีจะนำาความรู้
ที ่ ได้ ไปใช้ประโยชน์
ในการแปรรูปพริกเพื่อ
สร้างอาชีพสร้างราย
ได้ ให้แก่ครอบครัว
และชุมชนต่อไป

	 เมื่อวันที	่ ๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๔	 ศ.ดร.
ศุภมาศ	 พนิชศักด์ิพัฒนา	 นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 เป็นประธานในพิธีทำาบุญอาคาร
ปฏิบัติการ	 (อาคาร	 ๑๓)	 ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยแบบ
อาคารที่ทันสมัยจำานวน	 ๕	 ชั้น	 เพ่ืออำานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา	
คณาจารย์	 โดยมีห้องเรียน	 ห้องประชุม	 ห้องสมุด
คณะวิทยาการจัดการ	 และเป็นห้องพักคณาจารย์	
โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอำานวยการ	
(อาคาร	๑๐)	 ในการน้ี	อธิการบดี	ประธานส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ผู้บริหาร	
คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาได้ร่วมพิธี
ทำาบุญตักบาตรจำานวนมาก

มรสน. จัดพิธีทำาบุญเปิดอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดมหกรรม
วิชาการส่งท้ายปี ๒๕๕๔ ในงานราชภัฏวิชาการ 
“เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” คร้ังท่ี ๘ และงานคาราวานวิทยาศาสตร์ 
และการแข่งขันจรวดขวดนำา้ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดย
นายปัญญา  มหาชัย อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมชมนิทรรศการ  ร่วมกับ นายธนากร พละชัย รอง
ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ผู้บริหาร 
และคณาจารย์ 
 การจัดมหกรรมวิชาการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาต่อ

มรสน. จับมือ อพวช. จัดมหกรรมวิชาการ
ให้เยาวชน เรียนรู้อย่างมีความสุข” ส่งท้ายปี 

C o v e r  S t o r y
                    เรื่องจากปก
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สาธารณชน  โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติิ
“ครูของแผ่นดิน” การสัมมนาทางวิชาการ การแสดงผลงาน
และนิทรรศการของคณะท้ัง ๖ คณะ และโครงการ            
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย การตอบปัญหาทางวิชาการ การ           
สาธิต การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัด  
นิทรรศการให้ความรู้สู่อาเซียน การแนะแนวการศึกษาต่อ
ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการน้ีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติยังได้นำาคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประกอบด้วย
นิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายมาให้
ความรู้ พร้อมกับจัดการแข่งขันจรวดขวดนำา้ระดับประเทศ 
ครั้งที่ ๑๐ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนภูมิภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบนอีกด้วย  นับเป็นมหกรรมวิชาการส่งท้ายปี
ท่ีได้รับความสนใจจากนักเรียน  นักศึกษา  ครู - อาจารย์ 
จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร  
นครพนม  มุกดาหาร  จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้ปกครอง
นำาบุตรหลานเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

มรสน. จับมือ อพวช. จัดมหกรรมวิชาการ
ให้เยาวชน เรียนรู้อย่างมีความสุข” ส่งท้ายปี 



จากสภา

	 ศ.ดร.ศุภมาศ		พนิชศักดิ์พัฒนา		นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยม
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	สถาบันภาษา	ศิลปะ	
และวัฒนธรรม			และสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ในวันศุกร์ที่	 	๒๘		ตุลาคม		๒๕๕๔			 เวลา	๑๐.๐๐	-	๑๒.๓๐	น.		
ณ		ห้อง		๑๑๒๐		สัตตบงกช		อาคารศูนย์ภาษา	และคอมพิวเตอร์	
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการกำาหนดทิศทาง
และนโยบายร่วมกัน	 ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก																
ผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรในสังกัดสถาบันภาษา	ศิลปะและ
วัฒนธรรม	และสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			พร้อมน้ี
ทั้ง	 ๒	 หน่วยงานได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร	 ปรัชญา											
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

	 โดยคณะกรรมการ	สภามหาวิทยาลัยชื่นชมการทำางาน
ของสถาบันภาษา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 และสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยเฉพาะ	ผศ.อนุรัตน์	สายทอง	ซึ่งเป็น								
ผู้จุดประกายผ้าย้อมครามให้เกิดขึ้น	 พร้อมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อ
เสนอแนะแยกตามหน่วยงาน	ดังนี้

 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 			สภามหาวิทยาลัย
ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 ๑)		ควรมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ		และ
วัฒนธรรม	ภาษา	และการท่องเท่ียว	เพ่ือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย	
และเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ	และวัฒนธรรม	ภาษา	และการ
ท่องเที่ยว
	 ๒)	 พัฒนาศูนย์ต่าง	 ๆ	 ให้เกิดเป็นความร่วมมือเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรและเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักศึกษา
	 ๓)	ควรกำาหนดงานหรือบทบาทของศูนย์ต่าง	ๆ	 ให้ชัดเจน	
เพื่อช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเป็นไปอย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
	 ๔)	ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง		และ
ในกรณีที่มีข้อจำากัดด้านบุคลากรภาษาต่างประเทศ	อาจลดข้อจำากัด
โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรชาวต่างประเทศจากสถานศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งทีมกรรมการสภาและผู้บริหารได้ไปศึกษาดู
งาน	เมื่อวันที่		๘	-	๑๕		ตุลาคม		๒๕๕๔		ที่ผ่านมา		โดยได้พูดคุย
ทำาความร่วมมือเป็นเบื้องต้นไว้แล้ว
	 นอกจากนี้	 อาจจัดให้มีโครงการ	 English	 summer	
camp	 	 โดยอาจติดต่อทำาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์		
ประเทศนิวซีแลนด์	 หรือมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งทีม
กรรมการสภา	และผู้บริหารได้พูดคุยถึงความร่วมมือเป็นเบื้องต้นไว้
แล้วเช่นกันในโอกาสที่ได้ไปศึกษาดูงาน	เมื่อวันที่	๘	-	๑๕		ตุลาคม		
ที่ผ่านมา

	 ๕)	จากปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย	เป็นตัวชี้ว่าวิทยาการ
ในบางครั้งไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้	แต่วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยในเรื่องของความมีนำา้ใจที่ดีต่อกัน	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้น
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้	ดังนั้น	ขอให้สถาบันภาษาฯ	เป็นศูนย์กลาง
ในการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
	 ๖)	หากเป็นไปได้ควรมีการพัฒนางานด้านภาษาและงาน
วิเทศสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
ประชาคมอาเซียน	 	 มิเช่นนั้นแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะ
เป็นเพียงฝ่ายตั้งรับ
	 ๗)	 งานวิจัยถือเป็นเรื่องสำาคัญและต้องมองให้ครบวงจร
ครอบคลุมถึงการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒธรรมด้วย	 โดยเฉพาะ
งานวิจัยเกี่ยวกับแผนที่ทางวัฒนธรรม		(Culture	mapping)		เช่น		
ตามรอยผ้าย้อมคราม		ตามรอยผู้ไท		ซึ่งอาจนำาไปสู่การเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เยี่ยมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 สภา-
มหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 ๑)	 ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านส่ือและสารสนเทศ		
โดยสำานักวิทยบริการนั้นจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง
	 ๒)	 การพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์	 	 อาจดูจากงานด้าน
คอมพิวเตอร์ของประเทศอินเดียเป็นแม่แบบ	
	 ๓)		เมื่อ	๓	-	๔		ปีที่ผ่านมา		มหาวิทยาลัยได้มีโครงการ
เกี่ยวกับการจัดทำา	E	-	learning	ดังนั้น	ควรนำาสิ่งที่ได้ทำาไปแล้วมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน	และนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	
	 ๔)		เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ซ่ึงเผยแพร่
สู่สาธารณชนเร็วมาก	 ดังนั้น	 ควรมีการตรวจสอบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยทุกคร้ังก่อนข้ึนเผยแพร่	 	 เพราะบางเร่ืองเป็นเร่ืองสำาคัญ	
เป็นเรื่องของความเหมาะสม	 ฝากสำานักวิทยบริการฯ	 ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด	 และขอให้สำานักวิทยบริการฯ	 ดูแลเรื่องการปรับ

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ		
โดยการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนั้นต้องมีการวางแผนและกระจาย
ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้ตั้ งข้อสังเกตและให้																
ข้อเสนอแนะในภาพรวมสำาหรับทั้ง		๒		หน่วยงาน		สรุปได้ดังนี้

	 ๑)	 หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีอุทยาน	 Street	
job	เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกและอาจารย์ร่วมรับฟัง
และหากเป็นไปได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีโครงการ																				
E	-	book	ซึ่งถือว่าสำาคัญมาก	เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการ
ศึกษาให้ทันสมัย
	 ๒)	 โดยลักษณะงานของทั้ง	 	 ๒	 	 หน่วยงานแล้วสามารถ
ที่จะคิดหรือสร้างงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้เข้าหน่วยงานและเข้า
มหาวิทยาลัยได้	โดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ช่องทางเดียว
	 ๓)	ปัญหาจากมหาอุทกภัยเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย		
อาจส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อในประเทศ	 ดังนั้น	 ขอให้ทุกหน่วยงาน
วางแผนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๔)	ขอให้ทุกคนทำาความเข้าใจโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กับโครงสร้างการบริหาร	ซึ่งแตกต่างกัน		ดังนั้นจะเห็นว่าไม่มีความ
จำาเป็นต้องปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแต่ส่ิงที่ควรปรับให้
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพคือ	 โครงสร้างการบริหาร	 	 ซึ่งอยู่
ในวิสัยที่ทำาได้ง่ายกว่า	 ปัจจุบันมีหลายงานที่มหาวิทยาลัยได้ปรับ
โครงสร้างการบริหารให้เหมาะสม	 	 เช่น	 	 กองพัฒนานักศึกษา		
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขึ้นกับสำานักงานอธิการบดีแต่
โครงสร้างการบริหารนั้น	 	 มหาวิทยาลัยได้มอบให้รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กำากับดูแล
	 ๕)		การที่บุคลากรสายวิชาการทำาหน้าที่สอน		ในขณะ
เดียวกันก็ช่วยงานในหน่วยสนับสนุนด้วย	ซ่ึงเป็นการนำาศาสตร์ท่ีเรียน
มาใช้จริงในหน่วยงานสนับสนุน	 	 ขณะเดียวกันก็นำาความรู้หรือ
ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการทำางานในหน่วยงานสายสนับสนุน
มาใช้สอนนักศึกษา	 	 ซึ ่งส่งผลดีต่อผู ้เรียนและเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้และช่วยเสริมวิชาชีพของตัวเองให้แน่นขึ้น	 	 ถือเป็น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรที่มีมานาน	 	 ดังนั้นเราจะทำาอย่างไรที่จะ
สร้างหรือคงวัฒนธรรมเดิมที่ดีและมีคุณค่านี้ไว้	
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จากสภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มอบเงินสมทบกองทุน ร.ร.วิถีีธรรมฯ

      
		 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร							
ครั้งที่	๙/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๔		ณ	ห้องประชุม
สรัสจันทร	ชั้น	๒	อาคาร	๑๐	ศ.ดร.ศุภมาศ	พนิชศักดิ์พัฒนา	
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	และนายปัญญา	มหาชัย	
อธิการบดี	รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนโรงเรียนวิถีธรรม	จาก	
นพ.สมบูรณ์	 จิระวัฒนาสมกุล	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย			
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 ๗๘,๘๙๙	 บาท	 ซึ่งเงินจำานวนดังกล่าว									
ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกองทุนโรงเรียนวิถีธรรม	
เนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ของ	 นพ.สมบูรณ์	 จิระวัฒนาสมกุล	
เมื่อวันที่	๒๐		ตุลาคม		๒๕๕๔	ที่ผ่านมา

สภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติหลักสูตรใหม่

		 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่	
๙/๒๕๕๔	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 	 ณ	 ห้องประชุมสรัส
จันทร	ชั้น	๒	อาคาร	๑๐	คณะกรรมการสภาฯ	ได้พิจารณาอนุมัติ	
๕	หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๔	ดังนี้	
	 ๑.	 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง	
		 ๒.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
	 ๓.	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต		สาขาวิชาบริหารงาน
ก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)
	 ๔.	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	(ต่อเนื่อง)
	 ๕.	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 	 สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์		(ต่อเนื่อง)
	 สภามหาวิทยาลัย		ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ	
ในแต่ละหลักสูตร	 พร้อมให้หลักการในภาพรวมสำาหรับทุกหลักสูตร
ในทุกคณะ		และให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	ดังนี้
	 ๑.		ในการจัดผู้สอนวิชาพื้นฐานสำาหรับทุกหลักสูตรใน
ทุกคณะควรให้บุคลากรท่ีเช่ียวชาญในคณะเจ้าของวิชาท่ีเก่ียวข้อง
เป็นผู้สอน	เช่น	รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์		รายวิชา
เคมีสำาหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	 ควรให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยีเป็นผู้สอน	รายวิชาท่ีเก่ียวกับภาษาไทยควรให้อาจารย์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้สอน	(ยกเว้น	วิชาพื้น
ฐานเฉพาะวิชาชีพ	 วิชาเฉพาะเชิงเทคนิค	 เช่น	 ภาษาอังกฤษทาง
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งมีศัพท์เทคนิคเฉพาะสาขาอาจให้
คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้สอน	 หรืออาจพิจารณาตกลงร่วมกัน
ให้ชัดเจนในการจัดผู้สอน	 ทั้งนี้	 ให้คณะที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนว
ปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจน	 ซึ่งอาจส่งผลถึงความซำา้ซ้อนของผู้สอน
และการวางแผนด้านอัตรากำาลังต่อไปในอนาคต)	 ซึ่งปรัชญาพื้น

ฐานลักษณะนี้มีมานานแล้วมิเช่นนั้นอาจทำาให้ระบบการจัดผู้สอนเกิด
รวนได้		คณะอาจต่อยอดหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่เป็นการ
ทำาให้ปรัชญาใหญ่ของมหาวิทยาลัยเสีย	 ปรัชญาพื้นฐานนี้ถือเป็นเรื่อง
ค่อนข้างสำาคัญที่ทุกหลักสูตร	 ทุกคณะ	 จะต้องตระหนักและให้ความ
สำาคัญ
	 ๒.		วิชาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น	รหัสวิชา		ชื่อวิชา		และคำาอธิบาย
รายวิชา	ถ้าเป็นวิชาเดียวกันแล้ว		ต้องเหมือนกันในทุกหลักสูตรที่สังกัด
คณะเดียวกัน
	 ๓.	หลักสูตรใหม่ท่ีเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น
มีค่อนข้างมาก		ซ่ึงการเปิดหลักสูตรใหม่น้ันไม่ควรเปิดตามความต้องการ
ของผู้สอนแต่ควรเปิดตามความต้องการของตลาด	และหลักสูตรที่เปิด
ใหม่นั้นควรเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่นหรือจุดขาย	และต้องเป็นหลักสูตร
ที่เข้มแข็งที่มีความพร้อมทุกด้าน	ทั้งด้านบุคลากร	งบประมาณ	วัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	อาคารสถานที่	เป็นต้น	ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปเล่ม	ทั้งคำาสะกดภาษาไทย	ภาษาอังกฤษก่อนที่มา
นำาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมา	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดย
เฉพาะประธาน	 ร่างหลักสูตรต้องรับผิดชอบในหลักสูตรของตนเอง	 ใน
รายละเอียดทุกขั้นตอน	 	 และจะต้องปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อ
เสนอแนะของกรรมการทุกชุด	 โดยเฉพาะกรรมการสภาวิชาการก่อน
นำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
	 ๔.		การเปิดหลักสูตรใหม่น้ัน		มิใช่รวมตัวกันครบ		๕		คน	แล้ว
ขอเปิด	ถ้าต้องการให้หลักสูตรเข้มแข็งหลักสูตรหนึ่งควรมีบุคลากร
อย่างน้อย		๑๕		คน		ช่วยกันพัฒนาหลักสูตรและดำาเนินการจัดการเรียน
การสอนให้เข้มแข็ง		และการจัดระบบผู้สอนควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานดังได้กล่าวแล้ว	
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	 เม่ือวันท่ี	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	นักศึกษาชมรม	
โฮมกันทำาดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ช้ันปีท่ี	๑	 -	๕	 ได้
เข้ามอบเงินจำานวน	๑๑,๓๓๒.๕๐บาท		ให้กับ		นายประสิทธ์ิ		
คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ณ	ห้องอินทนิล	
กองพัฒนานักศึกษา	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำา้ท่วม
ซึ่งสมาชิกชมรมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวก
เพ่ือขอรับบริจาคเงินดังกล่าวในงานสืบสานประเพณีลอย
กระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เม่ือวันท่ี	๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๔	ท่ีผ่านมา	 	โดยมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการจัดส่งให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำา้ท่วม
ต่อไป

“นศ. ชมรมโฮมกันทำาดี” ร้องเพลงเปิดหมวกรับบริจาคเงิน
เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยส่งถึงมือผู้ประสบภัยนำา้ท่วม

	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ	 เร่ือง	
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การจัดทำาแผน
ปฏิบัติราชการ	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘)	โดยกองนโยบายและแผน	สำานักงาน
อธิการบดี	จัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๗	-	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	ห้องสร้อยสุวรรณา	อาคาร	
๑๐	ช้ัน	๓	เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๕	
-	 ๒๕๕๘)	 และแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	 โดยให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย	
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	นำาโดย	ศ.ดร.ศุภมาศ	พนิชศักด์ิพัฒนา	นายกสภามหาวิทยาลัยฯ	
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ	 ภาคประชา
สังคม	อาทิ	 ผู้แทนเอกชน	 ส่ือมวลชน	 ศิษย์เก่า	 ผู้ใช้บัณฑิตและประชาชน	 ฯลฯ)			
ร่วมเสวนาและมีส่วนร่วมรับรู้	 และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกำาหนดนโยบาย
การพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ในการนี้ได้รับเกียรติ

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) 

จาก	 รศ.รังสรรค์	 เนียมสนิท	 รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาบุคลากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
และ	ผศ.ดร.ชนินทร์	วะสีนนท์	รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา	พร้อมทีมงาน	เป็นวิทยากรให้
ความรู้พร้อมให้แนวทางในการประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพ
แวดล้อมภายนอก	 ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 และเป้าประสงค	์
ของแผนปฏิบัติราชการ	๔	 ปี	 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา	
๔	ปี	ข้างหน้า
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ถักทอความรักและ
ร้อยเรียงทุกดวงใจ

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในมหามงคลสมัย

ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ผ่านพิภพสืบราชสันตติวงศ์

 ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน ณ พระที่นั ่งบรม
พิมาน ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
ภูมิพลอดุลยเดช จึงเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติสืบราชสันตติวงศ์
ในวันเดียวกันน้ันเอง ทว่าในตอนน้ันยังทรงมีพระราชภารกิจทางด้าน
การศึกษา จึงต้องอำาลาปวงพสกนิกรชาวไทยเสด็จพระราชดำาเนิน
กลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 
๒๔๘๙ เพื่อทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ในการเสด็จ
พระราชดำาเนินกลับในครั้งนี้ทรงเลือกศึกษาวิชานิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์แทนสาขาวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่เดิม
 

พระคู่พระบารมี

 เล่ากันว่าคืนหนึ่งในฤดูร้อนของปี ๒๔๙๑ ในระหว่างที่
ทรงศึกษา ณ สวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปเสวยพระกระยาหารค่ำา ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงปารีส   และได้ทรงพบกับหม่อม 
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาวัย ๑๕ ปี ของหม่อมเจ้า             
นักขัตรมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจำากรุงปารีส 
กับ หม่อมหลวงบัว (สนิทวงศ์) กิติยากร 
 ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราช
หฤทัยด้านดนตรีเป็นพิเศษ และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร 
ก็สนใจในด้านดนตรีเช่นเดียวกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ใต้ฝ่า

 เสด็จพระบรมราชสมภพ

 ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช 
๒๔๗๐ หรือเมื่อ ๘๔ ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระศรีนครินทรา         
บรมราชชนนี หรือหม่อมสังวาล (พระยศในขณะนั้น) หม่อมห้าม
ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
มีพระประสูติกาลพระโอรสพระองค์เล็ก ณ โรงพยาบาลเมานท์        
ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา  
พระโอรสพระองค์น้อยมีพระนามเม่ือแรกประสูติว่า “พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระองค์เจ้าชั้นหลานเธอ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่ง
พระบรมราชจักกรีวงศ์  สืบสายพระโลหิตทางสมเด็จพระศรี
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดังนั้นจึงทรง
เป็นสมาชิกแห่งมหาสาขาราชสกุล “มหิดล”
 เม่ือสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสำาเร็จการศึกษา
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรติ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ จึงตามเสด็จสมเด็จ
พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีกลับประเทศไทย เมื่อ
แรกนั้นทรงประทับ ณ วังสระปทุม อันเป็นวังของสมเด็จพระศรี
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือเรียกอย่าง
ภาษาสามัญว่า “พักอยู่บ้านย่าของพระองค์” ในระยะนั้นทรง
ศึกษาชั้นต้น ณ โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพฯ 
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: ภูวดล ศรีธเรศ

 ธ ทรงธรรมและครองไทย

 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร”  ทรงรับคำากราบบังคมทูลพระกรุณาอัญเชิญให้ขึ้น
ผ่านพิภพสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระบรมกษัตริย์ลำาดับที่ ๙ แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อมีพระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษา นับถึง
วันนี้ก็เป็นเวลากว่า ๖๐ ปีแล้ว ที่บุคคลท่านหนึ่งได้ทำาเพื่อผู้อื่นที่มี
จำานวนกว่า ๗๐ ล้านคน !  ลองนึกดูสิว่าพระองค์ท่านจะแบกพระ
ราชภาระไว้มากมายเพียงใด  ไหนจะเป็นเรื่องของการทำานุบำารุง
บ้านเมือง การบำาบัดทุกข์บำารุงสุข การพระศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ ฯลฯ  ถ้าจะกล่าวว่า 
“สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณเสมือนนำา้ทิพย์ท่ีโปรยจากฟากฟ้า
ลงมาให้ปวงพสกนิกรท่ัวหล้าได้ฉ่ำาช่ืนใจ” ก็คงจะไม่ใช่คำากล่าวท่ีเกินเลย
ไปจากความเป็นจริงเลย สมดังคำากล่าวท่ีว่า “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”  
ในมหาสมัยท่ีทรงเจริญพระชนม์ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาน้ี น่าจะเป็น
โอกาสดีท่ีพวกเราจะได้ทำาดีเพ่ือให้พ่อของพวกเราหายเหน่ือยเสียที 
ไม่ขออะไรมากเพียงพวกเราทุกคนทำาหน้าท่ีของตัวเองให้ถึงพร้อม 
ทุ่มเททั้งร่างกายและสติปัญญาให้ถึงที่สุด รักกันให้มากเข้าไว้ และ
ไม่แบ่งแยกแตกฝ่าย เพียงเท่านี้ก็น่าจะทำาให้พระองค์ท่านทรง
สำาราญพระราชหฤทัยได้มากทีเดียว

 ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
ปกเกศคุ้มเกล้าเหล่าข้าพระพุทธเจ้าไปตลอดกาลนานเทอญ...

ละอองธุลีพระบาททรงสนพระราชหฤทัยในหม่อมราชวงศ์หญิง
แห่งราชสกุลกิติยากรท่านนี้เป็นพิเศษ  ในเวลาถัดมาปรากฏข่าว
ที่ชวนให้ปวงพสกนิกรที่เมืองไทยชื่นชมยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ ก็
คือข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศหมั้นหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร โดยพิธีหมั้นนั้นได้จัดขึ้นเป็นการภายใน
อย่างเรียบง่าย  ณ โรงแรมวินเซอร์  เมืองโลซานน์  ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำา
พระธำามรงค์เพชรท่ีมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ พระราชทานให้กับหม่อม
เจ้านักขัตรมงคล กิติยากร เพื่อเป็นการหมั้นหม่อมราชวงศ์          
สิริกิติ์ กิติยากร ไว้ชั้นหนึ่งก่อน ซึ่งพระธำามรงค์เพชรองค์นี้เป็น
พระราชมรดกของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทาน
ให้สมเด็จพระบรมราชชนกหมั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อ       
ครั้งก่อนนั่นเอง

  คือฉัตรแก้วปกเกล้าชาวไทย

 ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ ถือเป็นศักราชแห่งมหามงคลที่
ปวงชนชาวไทยทุกผู้ทุกนามต่างเฝ้ารอคอย เพราะในฤดูฝนปีนั้น
เองพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราจะเสด็จนิวัตประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ  เพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจที่สำาคัญยิ่ง 
๓ ประการคือ ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐา
ธิราช ประกอบพระพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรส และตั้ง
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี เหนือ
อื่นใดการเสด็จนิวัติประเทศไทยในครั้งนั้นก็เพ่ือทรงกลับมาเป็น 
“ฉัตรแก้วปกเกล้าชาวไทย”
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	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 หลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก	 “รวมพลัง	
ลดเสี่ยง	 เลี่ยงเบาหวาน”	 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาล
สกลนคร	 เม่ือวันท่ี	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	ลาน
อเนกประสงค์	 ข้างศูนย์ออกกำาลังกายสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์	สระพังทอง	 โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือ
สร้างกระแสการต่ืนตัวให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่ม
เส่ียงได้ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน	
เช่น	 กิจกรรมฟังดนตรีประกอบการให้ความรู้เร่ืองโรค
เบาหวาน	 นิทรรศการ	 และการสาธิตอาหารลดเส่ียง
เบาหวาน	 บริการตรวจคัดกรองความเส่ียง	 ได้แก่	
ประเมินดัชนีมวลกาย	 วัดเอว	 วัดความดันโลหิต	 และ
ตรวจเลือดเบาหวาน	บริการให้คำาปรึกษา	แนะนำาการ
ปฏิบัติตัวในการลดความเสี่ยง	 ลดภาวะแทรกซ้อน
ของโรค	 ในการน้ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ได้จัด								
ซุ้มให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น	 การแพทย์แผน
ไทย	 นวดฝ่าเท้า	 แก่ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ	 จึงขอ
ขอบคุณโรงพยาบาลสกลนครท่ีให้โอกาสนักศึกษาได้
เพ่ิมประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดซุ้มบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น 
การแพทย์แผนไทย ร่วมใน “กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก”

	 โรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 ได้จัดกิจกรรม	
“เรียนรู้ลูกน้อยกับครูก้า” 

ร.ร.วิถีธรรมฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ลูกน้อยกับครูก้า 
วิพากษ์หลักสูตร และอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

เพื่อให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเล้ียงดู	 พฤติกรรมของ
ลูก	และได้รับหลักการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง
โดยเชิญ	“ครูก้า”	(กรองทอง บุญประครอง)
ผู้อำานวยการโรงเรียนจิตตเมตต์	 กรุงเทพ	
มหานคร	 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เปิดประเด็นในการพูดคุย	 พร้อมร่วมกัน	
“วิพากษ์หลักสูตรของโรงเรียนวิถีธรรมฯ”
เม่ือวันท่ี	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	นอกจากน้ี
ครูก้ายังได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติใน	
“การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สำาหรับครู	 โรงเรียนทางเลือก”	
เม่ือวันท่ี	 ๗-๘	 พฤศจิกายน	๒๕๕๔  	ณ	
ห้องอเนกประสงค์รุ่งดรุณธรรม	 โรงเรียน
วิถีธรรมฯ	 เพ่ือให้ครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ	
ได้นำาไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามแนวทาง
โรงเรียนทางเลือก



ทางการศึกษา	 เมื่อวันท่ี	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	ห้องสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ชั้น	๓	มีการแนะนำาคณะและหลักสูตรที่เปิด
สอนพร้อมเข้าชมนิทรรศการในงานราชภัฏวิชาการ	ครั้งที่	๘	 “เฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	คาราวาน
วิทยาศาสตร์	 การแข่งขันจรวดขวดนำา้ระดับประเทศคร้ังที่	 ๑๐	 	และภูมิทัศน์อันร่มรื่นสวยงามโดยรอบมหาวิทยาลัย	 โดยมีอธิการบดี	
ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และรุ่นพี่คอยต้อนรับพร้อมให้คำาแนะนำา	ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างอบอุ่น

มรภ.สกลนคร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ และ Open House สัมผัส
ความพรอ้มในการจดัการศกึษาและบรรยากาศการเรยีนการสอนจรงิ

 Open House	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใน
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏสกลนคร 	 เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย	มีการออกแนะแนวที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร	
นครพนม	 และมุกดาหาร	 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน	๒๕๕๔	 	 -	 มกราคม	๒๕๕๕	
และจัด	Open	House	เชิญผู้บริหาร	อาจารย์
แนะแนว	 และตัวแทนนักเรียนในจังหวัด
สกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง	 เข้ารับฟังการ
ช้ีแจงเรือ่งการรบันกัศกึษาภาคปกต	ิประเภท
คนดี	เรียนดี	กิจกรรมดี	กีฬาดีและให้โอกาส

เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 	 วิทยาเขต
สกลนคร	 	 พร้อมผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ีท้ัง									
๓	สถาบัน	ร่วมปล่อยคาราวานและให้กำาลังใจแก่ทีม
คณาจารย์	นักศึกษา	และเจ้าหน้าท่ี

	 กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำานักศึกษา		สถาบันอุดมศึกษาในเขต
จังหวัดสกลนคร	 ประกอบด้วย	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
วิทยาเขตสกลนคร	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 	 ได้รวมตัวกันดำาเนิน
ได้จัดทำาโครงการสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครร่วมใจช่วยเหลือผู้
ประสบภัยนำา้ท่วม	 โดยการขอรับบริจาคเงิน	 ส่ิงของท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต
ของพ่ีน้องท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีนำา้ท่วมในบริเวณเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัด
ใกล้เคียง	 โดยมีพิธีปล่อยรถคาราวานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เพ่ือ
เดินทางไปมอบของบริจาค	ณ	อบต.เกาะเรียน		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เม่ือ
วันท่ี	 ๑๘	 พฤศจิกายน๒๕๕๔	 ท่ีผ่านมา	 ในการน้ีได้รับเกียรติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		วิทยาเขต

๓ สถาบันอุดมศึกษาใน จ. สกลนคร 
ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำา้ท่วม



	 กองพัฒนานักศึกษา	 ร่วมกับ	 องค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ	และ	ภาคพิเศษ	(กศ.ป.)		จัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประจำาปี	 ๒๕๕๔	 เม่ือวันท่ี	
๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๔	 ณ	 ริมห้วยทราย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 การสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้มีขบวนแห่กระทงท่ี
จัดทำาโดยนักศึกษาพร้อมนางนพมาศ	๗	ขบวน	โดยมีนายปัญญา	
มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานพร้อมร่วมพิธีลอยกระทงกับ
อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	 และประชาชนจากชุมชนใกล้เคียง	
นอกจากนี้มีการจุดพลุ	 การแสดงดนตรีพื้นเมือง	 การประกวด
กระทงและการประกวดนางนพมาศ		ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

สืบสานประเพณีลอยกระทง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 	 	 									ผลการประกวดกระทง

ชนะเลิศ	 						คณะครุศาสตร์	
	 						คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
รองอันดับ	๒		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลชมเชย		คณะวิทยาการจัดการ	
	 							คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	 							คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	

	 	 	 		ผลการประกวดนางนพมาศ

นางนพมาศ			นางสาวอาจรีย์		ฤทธิวงศ์			 คณะครุศาสตร์
รองอันดับ	๑		นางสาวศศิธร		ทัศนพงษ์		 คณะมนุษยศาสตร์และ
	 	 	 	 	 สังคมศาสตร์
รองอันดับ	๒		นางสาวภัชราภรณ์		วงศ์ศาสตร์					คณะวิทยาการจัดการ	
รองอันดับ	๓		นางสาวเบญจรัตน์		อานพรหม	 คณะครุศาสตร์
รองอันดับ	๔			นางสาวนันทนา	สมพินิจ				 คณะวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 	 	 เทคโนโลยี


