


	 เม่ือวันท่ี	 ๑๙	 -	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๕	 กองนโยบายและแผน		
สำานักงานอธิการบดี	 ได้ดำาเนินการต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำานักงบประมาณ	
โดย	นางสาวจรรยา	อยู่โปร่ง	ผู้อำานวยการสำานักจัดทำางบประมาณด้านสังคม	
๑	 พร้อมคณะ	 ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	 ปี	
พ.ศ.๒๕๕๔	 และตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	 นายปัญญา	
มหาชัย	อธิการบดี	เป็นประธาน	และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ร่วม
ต้อนรับ	ณ	ห้องสรัสจันทร	อาคาร	๑๐	ช้ัน	๒	เพ่ือให้ผู้บริหารสำานักงบประมาณ	
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้แลกเปล่ียนความคิดและรับ
ทราบปัญหาอุปสรรคการดำาเนินงาน	เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	ต่อไป

ผู้บริหารสำานักงบประมาณติดตามตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

									มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		โดยคณะครุศาสตร์	
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๕	 เม่ือวันท่ี	 ๑๔	
มกราคม	๒๕๕๕		ณ	บริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยนายปัญญา	 มหาชัย	
อธิการบดี		เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมให้โอวาท
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การแสดงความสามารถ
พิเศษและการแสดงบนเวทีของเด็กๆ	จากโรงเรียนต่างๆ		
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และจินตนาการ			อาทิ	
การเล่นเกมส์พัฒนาสมองรับของรางวัล		การฝึกประดิษฐ์
ของเล่นสร้างสรรค์จินตนาการ	 ลานจิตรกรรมสำาหรับ
เด็ก	 ฯลฯ	 	 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนำาบุตร
หลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์จินตนาการในงาน 

“วันเด็กแห่งชาติ”



ลฎาภา ศรีพสุดา
บก.

 n_jiew@hotmail.com
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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								ลฎาภา	ศรีพสุดา	
	 						นคร	กลมเกลียว	 สุทราภรณ์	ตาลกุล								ณัฐพล	น้อยนาง	

	 						พิชญาดา	ธานี	 เกรียงสิทธิ์	ไชยเทศ

  

  
	 สุข	สดชื่นกันถ้วนหน้าในเทศกาลแห่งความสุข	ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่	 ๒๕๕๕	 หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน	 เป็นโอกาสได้อยู่
กับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายเพื่อส่งมอบคำาอวยพรและความ
ปรารถนาดีต่อกัน	จึงนับว่าได้รับพลังใจและชาร์ตพลังกายเตรียมพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการทำางานและการดำาเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
	 หนองหารหลวงฉบับแรกของปี	 ๒๕๕๕	 เริ่มต้นด้วยความ
ภาคภูมิใจและความยินดียิ่งที่มีต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	๕	ท่าน	ท่านแรก	ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น	พ่อตัวอย่างระดับส่วนกลาง ประจำาปี ๒๕๕๔ 
โดยเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๔	 จาก
องคมนตรีผู้แทนพระองค์	 เมื่อวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 และอีก									
๔	ท่าน		ได้แก่	ผศ.วันเพ็ญ จันทร์เจริญ ผศ.อนันต์ บัวบาน ผศ. 
สุวิทย์ จักษุจินดา ได้้เข้ารับ	รางวัล “ครูดีเด่น”	และ	ผศ.ดร.วัลนิกา 
ฉลากบาง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น	“ครูผู้ทำาคุณประโยชน์ทาง
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด”	 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	
ในวันครูประจำาปี	 ๒๕๕๕	 บูชาครูแห่งแผ่นดิน	 จอมปราชญ์ศาสตร์
ศิลป์	สยามินทร์	“ภูมิพล” เมื่อวัน์์ที่	๑๖	มกราคม	๒๕๕๕	ที่ผ่านมา	
ซึ่งทุกท่านเป็นปูชนียบุคคลที่น่าเคารพและเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความ
เป็นครูและการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
	 ท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านได้เริ่มต้นสิ่งดีดี			กับโอกาสดีดี
ในวันขึ้นปีใหม่นี้	 และขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง								
ตลอดไป...	“สวัสดีปีใหม่”	ค่ะ																																																														

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ๕ หลักสูตร
ขอเชิญชวนใช้สิทธิเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการ
สรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิ

: ภูวดล ศรีธเรศ 
 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร

O N T E N TสารบัญC 

๙O f  t h e  C o u n c i l
จากสภา

๗P e o p l e  t o d a y                                           
บุคคลวันนี้

ชื่นชมสมบัติศิลป์ถิ่นเมืองสกลฯ ที่
“สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม”

คณาจารย์ มรสน. เข้ารับรางวัล 
“ครูดีเด่น” 

๑๐S c o o p   S N R U จาก
สกู๊ปเด่น มรสน.
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	 เมื่อวันที่	๕	 	และ	๑๒	มกราคม	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 โดยนายปัญญา	มหาชัย	 อธิการบดี	 พร้อมด้วยรองอธิการบดี
ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 แด่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร	 ผู้บังคับการ
ตำารวจภูธรจังหวัดสกลนคร	 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร	
พร้อมกันนี้ยังถือเป็นโอกาสขอบคุณที่ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในด้านต่างๆ	ด้วยดีเสมอมา

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

ชุมนุมวรรณศิลป์ คณะครุศาสตร์ มรสน. ร่วมกับ สสค. จัด
โครงการเสริมทักษะเพชรภาษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 ชุมนุมวรรณศิลป์	 หลักสูตรวิชาภาษาไทย	 คณะครุศาสตร์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมกับ	 สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 จัดโครงการเสริมทักษะเพชร

ภาษา	 พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 เพื่อกระตุ้นการเรียน
ภาษาไทย	 วัฒนธรรม	 ประเพณีท้องถิ่นโดยอาศัยแนวคิด
ยุทธศาสตร์	 “บวร”	 พัฒนานักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี	๔	-	๖	จำานวน	๒๓๐	คน	จาก	๓	โรงเรียน		คือ	โรงเรียน
ชุมชนบ้านโพธ์ิตาก		โรงเรียนบ้านโนนแพง		และโรงเรียนบ้าน										
ยางคำา		อำาเภอวานรนิวาส		จังหวัดสกลนคร		ระหว่างวันท่ี	๒๒	-	
๒๔	ธันวาคม		๒๕๕๔		ณ	โรงเรียนชุมชนบ้านโพธ์ิตาก		ตำาบล
เด่ือศรีคันชัย	 	อำาเภอวานรนิวาส	 	 จังหวัดสกลนคร	 	ในการน้ี	
นายเสนอ	ทองจีน	ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๓	เป็นประธานเปิดโครงการ	
	 และในช่วงคำา่ของวันท่ี	 ๒๓	 	 ธันวาคม	 	 ๒๕๕๔	
เป็นการจัดกิจกรรม	 “โฮมพาแลง	 	 ฮักแพงกัน”	 ของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ	 พร้อมด้วยคณะครู	 อาจารย์	 กรรมการ
สถานศึกษา		และชาวบ้านจำานวน		๖		หมู่บ้าน	โดยมี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.วาโร	 	 เพ็งสวัสด์ิ	 	 คณบดีคณะครุศาสตร์	
เป็นประธาน	ซ่ึงกิจกรรมค่ายคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน	โรงเรียน	โดยเน้นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างองค์กรภายใต้เง่ือนไขการพัฒนานักเรียนตามแนวคิด	
“บวร”	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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	 เม่ือวันท่ี	 ๒๓	 มกราคม	๒๕๕๕	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	
ผศ.ดร.วัฒนา	สุวรรณไตรย์	รองอธิการบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	
ได้นำาคณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ศูนย์
เวียดนามศึกษา	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ร่วม
ทำาบุญตักบาตรและจัดชุดการแสดงศิลป
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์	 ๓	 เช้ือชาติเพ่ือ
ร่วมเฉลิมฉลองในพิธีเปิด	 งานเทศกาล
ตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำา
ปี ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร	โดยจังหวัด
สกลนคร	 เทศบาลเมืองสกลนคร	 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	 จัด
ข้ึนระหว่างวันท่ี	 ๒๓	 -	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	
๒๕๕๓	 ณ	 บริเวณลานคนเมือง	 จังหวัด
สกลนคร	 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย	
ขบวนแห่วัฒนธรรม		๓			เชื้อชาติของ
ไทสกล	จีน	เวียดนาม	การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวจีนและเวียดนามนิยมไหว้เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันข้ึนปีใหม่	
ถนนอาหารวัฒนธรรมไทย	 จีน	 เวียดนาม	
ร้านจำาหน่ายสินค้า	 OTOP	 การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและการเดินแฟชั่นโชว์
สานสัมพันธ์	๓	 เชื้อชาติ	 ฯลฯ	ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนไทสกลและ
สื่อมวลชนเป็นจำานวนมาก

 เมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๕		สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 หลักสูตรสาธารณสุข
ชุมชน		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้นำา
นักศึกษาช้ันปีท่ี	๒	และ	๓	จำานวน	๖๔	คน	เข้าศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี		นอกจากนั้นในวันที่	๒๑	มกราคม	
๒๕๕๕	 	 ยังได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ์	ครั้งที่	๑	(หมออนามัยเกมส์)		จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ			ซ่ึงมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด	 ๙	 แห่ง	 และ
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
มรภ.สกลนคร	ได้คว้าถ้วยรางวัลมาครองถึง	๓	รางวัล
ได้แก่	 รางวัลชนะเลิศอันดับ	 ๒	 กีฬาแชร์บอล		
รองชนะเลิศอันดับ	 ๑	 กีฬาฟุตชอล	 	 และรอง
ชนะเลิศอันดับ	๑	ประกวดกองเชียร์		การศึกษา
ดูงานและการแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ีทำาให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ต่างๆ	 มากมาย	 และยัง
เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษาจากหลายสถาบัน

ได้เป็นอย่างดี	 ตามคำากล่าวของ	 ดร.กาญจนา	 วงษ์สวัสดิ์	 ประธานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ที่ว่า	“มิตรภาพเหนือชัยชนะ”

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูงาน 
พร้อมร่วมแข่งขัน “หมออนามัยเกมส์” ครั้งที่ ๑

มรสน.ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาล
“ตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม”



      
      

สา
รป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ ์
   

หน
อง

หา
รห

ลว
ง

๖

	 สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ	มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร		
จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	สังสรรค์	สามัคคี	สุขขี	ปีใหม่	๒๕๕๕		
เมื่อวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 	นับเป็นปีแรกที่คณาจารย์	ข้าราชการ	พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	
ได้เข้าร่วมการแข่งขันและสังสรรค์ร่วมกัน	 โดยแบ่งออกเป็นสี่สี	 คือ																
สเีขยีว	สฟีา้	สสีม้	และสชีมพ	ูในพธิเีปดิการแขง่ขนัยงัคงมปีระเพณีกีาร
จับสลากเลือกประธานเปิดงาน	ซึ่งได้แก่	 อาจารย์อนาวิล	พรหมเทพ	
อาจารยค์ณะครศุาสตรแ์ละผูก้ลา่วรายงาน	ไดแ้ก	่นางออ่นศร	ีฝ่ายเทศ	
นักวิชาการศึกษา	การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย	เปตอง	ฟุตซอล	แชรบ์อล	
และกีฬาเบ็ดเตล็ดเพื่อสร้างความสามัคคีและเน้นความสนุกสนาน	
	 ในภาคคำ่าเป็นงาน	 “สังสรรค์	 สามัคคี	 สุขขี	ปีใหม่	๒๕๕๕”	
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 มีการโชว์ลีลาศที่คว้ารองชนะเลิศมาได้
หลายรางวัลจาก	“๑	ทศวรรษราชภัฏนครลำาดวนเกมส์”		ชมการแสดง
ดนตรีสลับกับการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	
และการจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่	 จากผู้บริหาร	หน่วยงาน	และ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	โดยมี	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี
เป็นประธานพร้อมอวยพรส่งความสุขปีใหม่ในครั้งนี้	 	 ซึ่งสร้างความ
สนุกสนานรื่นเริงและอบอุ่นกันอย่างถ้วนหน้า

 ”“คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมใจเข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สังสรรค์ สามัคคี สุขขี ปีใหม่ ๒๕๕๕
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รองคณบดีคณะครุศาสตร ์เข้ารับเกียรติบัตร
 จากผู้แทนพระองค์

	 ขอแสดงความยินดีและร่วม
ภาคภูมิใจกับ	ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย
พรหมเทพ รองคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 ท่ีได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากจังหวัดสกลนครให้เป็น	
พ่อตัวอย่ างร ะดับส่วนกลาง 
ประจำาปี ๒๕๕๔	 โดยเข้ารับเกียรติ
บัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ	ประจำาปี
๒๕๕๔		จาก		ฯพณฯ	พลอากาศเอก
กำาธน	 สินธวานนท์	 องคมนตร	ี
ผู้แทนพระองค์	 ณ	 สวนอัมพร	
พระราชวังดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	
เมื ่อวันที ่		๕		ธันวาคม		๒๕๕๔	
ที่ผ่านมา

 นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	
พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วม	

วันครู ประจำาปี ๒๕๕๕ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอม
ปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ “ภูมิพล” ซึ่งจัดขึ้น
โดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	
เขต	๑	เม่ือวันจันทร์์ท่ี	๑๖	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย
นายจรินทร์	 จักกะพาก์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	
เป็นประธาน	 ในการนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 ได้เข้ารับ	รางวัล “ครูดีเด่น”	จากสำานักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	 ๑	
กระทรวงศึกษาธิการ	ได้แก่ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	ได้แก่

 ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง คณะครุศาสตร์
	 หนองหารหลวงและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับทุกท่าน
มา	ณ	โอกาสนี้

     ๑. ผศ.วันเพ็ญ จันทร์เจริญ คณะครุศาสตร์
     ๒. ผศ.อนันต์ บัวบาน  คณะวิทยาการจัดการ
     ๓.  ผศ.สุวิทย์ จักษุจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และครูผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น	 “ผู้ทำาคุณประโยชน์ทางด้านการ
ศึกษาระดับจังหวัด”	 จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

คณาจารย์ มรสน. เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” 
ในงาน “วันครู” ประจำาปี ๒๕๕๕

ุคคลวันนี้U
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     ฝ่ายโครงการพิเศษ	 มหาวิทยาลัยภัฏสกลนคร		

ร่วมกับกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนท่ี		๒๓

และสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร	เขต	๑	จัดอบรมติวสอบ		N-T		และ	O-NET	

ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี	 ๖	 	 สังกัดกองกำากับการตำารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี		๒๓		จำานวน	๘	โรงเรียน		เม่ือวัน

ท่ี	๒๐	-	๒๒	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมถนอม

จันทร์เปล่ง	 กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน

ท่ี	๒๓	 เพ่ือให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	๖	 ท่ีเข้า

รับการอบรมได้แนวทางในการสอบแข่งขัน	 N-T	 มี

ความเข้าใจ		เกิดทักษะ	สามารถนำาไปบูรณาการ

และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์	

ตลอดจนบรรลุผลตามพระราชประสงค์ในการ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน

ฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ กองกำากับการ ตชด. ท่ี ๒๓ และ สพป.สน. เขต ๑ 
จัดอบรมติวสอบ N-T , O-NET ให้ นร. ป.๖ ใน ร.ร. ตชด.

							งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
สำานักงานอธิการบดี	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ	 เรื่อง	 “เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูงด้วย
กล้องดิจิตอล”	เมื่อวันที่	 	๒๔	-	๒๕	มกราคม	
๒๕๕๕			ณ		ห้องสร้อยสุวรรณา		อาคาร	๑๐
ชั้น	 ๓	 เพื่อให้คณาจารย์	 บุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้กล้องดิจิตอลและ
อุปกรณ์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนได้รับเทคนิค	 ทักษะ	 และความคิด

สร้างสรรค์ในการถ่ายภาพขั้นสูงด้วยกล้อง
ดิจิตอล	 ซึ่งสามารถนำาไปใช้ในการทำางาน
ของหน่วยงานของตนและชีวิตประจำาวัน				
ได้จริง	โดยได้รับเกียรติจาก		อาจารย์ชาย 
วรวงศ์เทพ	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และ คุณชาติชาย พรมพิราษฎร์ จาก													
ไอรักสตูดิโอ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้	 ฝึกปฏิบัติ	
พร้อมจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อรับของรางวัล
และคำาแนะนำาจากวิทยากรอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ฯ จัดโครงการอบรมต่อเนื่อง 
“เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูงด้วยกล้องดิจิตอล”  



 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

 

      

      

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่	
๑๑/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๔		ณ	ห้องประชุมสรัสจันทร	
ชั้น	 ๒	 อาคาร	 ๑๐	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ได้พิจารณาอนุมัติ	๒	หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๕	ดังนี้	
	 ๑.		หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์		
		 ๒.		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาพืชศาสตร์

	 นอกจากนี้ยังได้อนุมัติ	๓	หลักสูตรปรับปรุง	 ดังนี้
	 ๑.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอุตสาหกรรม							
ท่องเที่ยว	
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สภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติ ๕ หลักสูตร

	 ๒.	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต		สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
	 ๓.	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์	

	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ		ได้ตั้งข้อสังเกต
และให้ข้อเสนอแนะในแต่ละหลักสูตร	เพื่อให้คณะกรรมการ
แต่ละหลักสูตรนำาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นก่อนจะทำาการเปิดสอนหลักสูตร
ดังกล่าวต่อไปในปีการศึกษา	๒๕๕๕

ข้าราชการพลเรือนฯ  ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างรายเดือนทุกประเภท
ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ขอเชิญ

โดยขอแบบและยื่นแบบเสนอชื่อฯ ได้  
ณ  สำานักงานอธิการบดี  (อาคาร ๑๐  ชั้น ๑)  
ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำาการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดจากประกาศฯ 
เรื่อง วิธีการและกระบวนการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตามหน่วยงานที่ท่านสังกัด

ใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

 จาก ส ภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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 หากเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชื่อแน่ว่าสายตาแทบทุกคู่
ล้วนต้องสะดุดกับความงดงามของอาคารทรงไทยสมัยจอมพล  ป.พิบูลสงคราม
อันเป็นที่รู้จักดีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่า “ตึก ๑” อย่างแน่นอน 
อาคารหลังนี้อวดความงดงามมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เกือบ ๕๐ ปีเต็ม ภายในอาคารแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสถาบันภาษา ศิลปะ

ชื่นชมสมบัติศิลป์ที่ตึก ๑         

 ภารกิจสำาคัญอีกหนึ่งประการของสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก็คือการศึกษาวิจัยและ
รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ใน
ปัจจุบัน ก็อย่างเช่น ภาษาโส้, ภาษาผู้ไท พิธีกรรม ตำานาน เพลง 
ผญา, จารีตการแต่งงานของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดสกลนครคุณค่า
และความหมาย ส่วนการศึกษาค้นคว้าที่กำาลังดำาเนินงานก็ประกอบไป
ด้วย แผนท่ีทางวัฒนธรรมผ้าย้อมคราม และท่ีกำาลังจะดำาเนินงานก็คือ 
“โครงการผู้ไทศึกษา : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและองค์ความรู้เร่ือง
ผ้าย้อมคราม” ซ่ึงเป็นโครงการวิจัยท่ีดำาเนินการศึกษาใน ๓ ประเทศ 
คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และราชอาณาจักรไทย อันจะเป็นการเช่ือมสัมพันธไมตรีของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้า และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมศึกษาเป็นสะพานเช่ือม
ไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการในโอกาสต่อไป

สืบต่อวัฒนธรรมกับผลงานทางวิชาการ    

และวัฒนธรรมแล้ว   ยังประกอบไปด้วยสิ่งที่
น่าแวะชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้องนิทรรศการ
วิถีทางวัฒนธรรมของผู้คนในแอ่งสกลนคร 
ห้องสมุดท่ีรวบรวมเอกสารทางวัฒนธรรม
ที่ทรงค่ามากมาย เรื่องไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมโบราณวัตถุที่ประเมินค่าไม่ได้ และที่
กำ าลังจ ะ เกิดขึ้น ในอนาคตอัน ใกล้นี้ ก็คือ 
“พิพิธภัณฑ์คราม” สถานท่ีรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับครามและผ้าย้อมครามที่สมบูรณ์
แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย
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 ผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์อีกหน่ึงอย่างของ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ก็คือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านชุดการแสดงพื้นเมือง ซึ่งนาฏกรรมพื้นบ้าน
เหล่านั้นได้สร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมานับสิบๆ ปี และเป็นที่กล่าว
ขวัญถึงทั้งในและต่างประเทศ ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจที่อยากนำาเสนอก็คือชุดการแสดง 
“สาวสกลเอ้คราม” ซึ่งถือเป็นปฐมบทของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สมบูรณ์แบบ

ตระการตานาฏกรรมพื้นบ้าน         

 เทศกาลงานประเพณีต่างๆ ในรอบปีถือเป็น
ความรับผิดชอบหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งหลายคนก็ได้ประจักษ์แก่
สายตามานาน ส่วนโครงการทางวัฒนธรรมที่ถือเป็น
งานจรสถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม ก็มีการดำาเนิน
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พระชนม์พรรษา ณ วัด
ถำ้าพวง เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ , 
โครงการค่ายเยาวชนพื้นบ้านอีสานศิลป์ เมื่อวันที่
๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งค่ายดังกล่าวนั้นคือ
การอบรมการออกแบบชุดการแสดงพ้ืนเมืองโดย
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ

อลังการโครงการทางศิลปวัฒนธรรม         

เปิดบ้าน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อิ่มตาเอมใจกับผลงานทางวิชาการ 
โครงการทางศิลปวัฒนธรรม และนาฏกรรมพื้นบ้าน ที่สะท้อนอัตลักษณ์                
รากเหง้า และตัวตนของคนสกลนคร

ของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวคือสร้างสรรค์เองทั้งเพลง    
เนื้อร้อง  ทำานอง  การร่ายรำา  และการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาวสกล

เอ้ครามเป็นนาฏกรรมที่บอก
เล่าเรื่องราวของผ้าย้อม
ครามอย่างครบถ้วน  ทั้งยัง
เต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรีย์ทาง
นาฏยศาสตร์ ซึ่งได้เปิดตัวแก่
สาธารณชนคร้ังแรก ณ งาน
รวมนำ้าใจไทสกล ปี ๒๕๕๕ 
ที่ผ่านมา

ชื่นชมสมบัติศิลป์ถิ่นเมืองสกลฯ ที่
“สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม”

S C O O PSNRU

        ร้อยเรื่องราว : ภูวดล ศรีธเรศ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
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สนอ. จัดงานสานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๕

มรสน. สอบคัดเลือก นศ. โควต้ามรสน. ร่วมถวายพานพุ่มสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

												มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดย	นายประสิทธ์ิ	คะเลรัมย์	
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 พร้อมด้วย	 พนักงานราชการ	
พนักงานมหาวิทยาลัย	 และนักศึกษา	 ได้นำาพานพุ่มดอกไม้สด
ร่วมถวายราชสักการะในพิธีถวายราชสักการะ	 “วันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	 ประจำาปี	 ๒๕๕๕	 โดยจังหวัด
สกลนครจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๑๘	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	บริเวณมณฑล
พิธีลานรวมใจไทยสกล	อำาเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

												นายประสิทธ์ิ	คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
และอาจารย์ศศิกานต์	 สังข์ทอง	 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ	์ เป็นตัวแทน	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เข้ามอบกระเช้าของขวัญส่งความสุข
ในเทศกาลสวัสดีปีใหม่	๒๕๕๕		แด่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
และส่ือมวลชนในจังหวัดสกลนคร	เม่ือวันท่ี	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๔

	 กองกลาง	 สำานักงานอธิการบดี	 	 จัดงานสานสัมพันธ์	์
สังสรรค์	สุขขี	สวัสดีปีใหม่	๒๕๕๕	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๔	
ที่ผ่านมา	 ณ	 ลานหน้าอาคาร	 ๑๐	 โดยมีการรับประทานและจับ
สลากของขวัญร่วมกัน	 โดยมีหัวหน้างาน	 และบุคลากรเข้าร่วม
งานอย่างคึกคัก	 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	 ผศ.จรูญ	 ขาวสีจาน	
เป็นประธานกล่าวอวยพรปีใหม่	 ร่วมกับ	 นายประสิทธิ์	 คะเลรัมย์	
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ผศ.สมจิตต์	 รัตนอุดมโชค	
นายนิกร	สุขปรุง	ที่ปรึกษาอธิการบดี	ผศ.ศิริชาติ	ศรีวงษา	คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		พร้อมมอบของขวัญพิเศษเพ่ือจับสลาก
มอบให้กับบุคลากรที่โชคดีรับปีใหม่อีกด้วย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน	 จัดสอบสัมภาษณ์	 และทดสอบบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 ภาคปกติ	 ประเภทคัดเลือก	 (คนดี		
เรียนดี	 กิจกรรมดี	 และกีฬาดี)	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕	 เมื่อ
วันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	อาคาร	๘	อาคาร	๑๐	อาคาร	๑๓	กอง
พัฒนานักศึกษา	โรงยิมเนเซียม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดย
มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร	 นครพนม	
มุกดาหาร	เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบอย่างล้นหลาม

ผู้แทน มรสน. เข้ามอบกระเช้าอวยพรสื่อมวลชน
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ศูนย์ภาษาและศูนย์เวียดนามศึกษาจัดงาน “วันคริสต์มาส 2011” 

	 ศูนย์ภาษาและศูนย์เวียดนามศึกษา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	จัดงาน	“วันคริสต์มาส	2011”	
ขึ้นเมื่อวันที่	 	 ๒๔	 	 ธันวาคม	 	 ๒๕๕๔	 	 เวลา	
๑๗.๐๐	 -	 ๒๒.๐๐	 น.	ณ	 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดย
นายประสิทธิ์	คะเลรัมย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	เป็นประธาน		พร้อม		ผศ.ศิริลักษณ์		ศรี
พระจันทร์	 รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา	 ศิลปะ
และวัฒนธรรม	อาจารย์	 เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เวียดนามเข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา
เวียดนามรุ่นพี่และรุ่นน้อง	 ตลอดจนเพื่อระลึกถึง
วันประสูติของพระเยชูคริสต์ศาสดาของศาสนา
คริสต์ที่ชาวคริสต์ในประเทศเวียดนามนับถือ	โดย
มีการแสดงมายากล	 การร้องเพลงของนักศึกษา
เวียดนามที่กำาลังเรียนภาษาไทยหลักสูตร	 ๑	 ปี	
การจับสลากของขวัญ	 ซึ่งสร้างความสนุกสนาน
รื่นเริงและอบอุ่นกันอย่างถ้วนหน้า

สาขาเทคโนโลยีการอาหารศึกษาดูงาน

        เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	
๒๕๕๔	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	
เขต	๑	ได้จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนา
การเรียนรู้สู่อาเซียนและสถานี

นศ.เวียดนามร่วมแสดงเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อาเซียน

	 เม่ือวันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	ถึงวันท่ี	๓	ธันวาคม	๒๕๕๔	
คณาจารย์	 นักศึกษา	 และเจ้าหน้าท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร	ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่	ได้แก่	
โรงนมห้วยแก้ว	 โรงงานนำาร่องคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร	 สำานักฟาร์มมหาวิทยาลัยและโครงการบ้านโปงอันเน่ือง
มาจากพระราชดำาริ	 ศูนย์พัฒนาเกษตรท่ีสูง	 (อ่างเกษตร)	 บริษัท
ซันสวีท	จำากัด				บริษัทพรีเม่ียมฟู๊ด	จำากัด	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการและผู้เช่ียวชาญ	

วิทยุเพ่ือการศึกษา	ณ	อาคารนิเทศ	สพป.สน.	เขต	๑	บริเวณศูนย์
ราชการ	จังหวัดสกลนคร	เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ในการน้ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดส่งศึกษาเวียดนามท่ีแต่งกาย
ด้วยชุดประจำาชาติอ๋าวหย่ายเข้าร่วมกิจกรรม	 	 พร้อมจัดชุดการ
แสดงรำาหมวกงอบ	 ร้องเพลงเกว	 โตย	 (แปลว่า	 บ้านเกิดของฉัน)	
ซ่ึงแสดงออกถึงวัฒนธรรมประจำาชาติเวียดนามได้อย่างสวยงาม
และสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างย่ิง
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คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมใจบริจาคโลหิต

หัวหน้าสำานักงานจังหวัดสกลนครอวยพรปีใหม่อธิการบดี

	 เมื่อวันที่	๑๓	มกราคม	
๒๕๕๕	 ณ	 ห้องประชุมทิพเกสร	
อาคาร	๑๐	ชั้น	๒	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 นายประสงค์	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล	กองพัฒนานักศึกษา	ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
สกลนคร	และโรงพยาบาลสกลนคร	ขอรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ภายใต้	 “โครงการอุดมศึกษา

คงเคารพธรรม	 หัวหน้าสำานักงานจังหวัดสกลนคร	 และคณะ	 ได้
เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่	 ๒๕๕๕	 แด่	
นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	ผศ.จรูญ	ขาวสีจาน	รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร	 และ	 ผศ.สุวรรณ	 หันไชยุงวา	 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ	 และถือเป็นโอกาสขอบคุณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้ให้การสนับสนุนจังหวัดสกลนครในด้านต่างๆ	 ด้วย

ผู้แทน กก.ตชด.ท่ี ๒๓ เข้าอวยพรปีใหม่อธิการบดี

	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 มกราคม	 ๒๕๕๕	 รตท.กรกฎ	 ไกรสิทธิ์	
รอง	 ผบ.ร้อย	 ๒๓๒	 และคณะ	 เป็นผู้แทนของกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่	 ๒๓	 ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องใน
เทศกาลสวัสดีปีใหม่	๒๕๕๕	แด่	นายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	
ผศ.ดร.วัฒนา	สุวรรณไตรย์	 รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์	 และถือเป็นโอกาสขอบคุณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ	ด้วยดีเสมอมา	

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”    
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่านมา	
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตดังกล่าว		ได้มี
คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร			รวมถึง
บุคลากรจากสำานักงานประกันสังคม
จังหวัดสกลนคร	 เข้าร่วมบริจาคโลหิตใน
คร้ังน้ีจำานวนท้ังส้ิน	๖๑๑	 	 คน	 	 คิดเป็น
ปริมาณโลหิตท้ังหมด	 ๒๔๔,๔๐๐	 ซีซี	
ซึ ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและ
โรงพยาบาลสกลนครจะได้ดำาเนินการ		
กระจายโลหิตเหล่านี้ไปยังผู้ป่วยที่มี
ความต้องการต่อไป



มรสน. ร่วมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ในงานรวมน้ำาใจไทสกลและงานกาชาด

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมจัดนิทรรศการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ	 ๘๔	 พรรษา	 ในงาน	
“รวมนำ้าใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร	 ประจำาปี	
๒๕๕๕”	ระหว่างวันที่	๒๐	-	๒๙	มกราคม		๒๕๕๕	ณ	บริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร	 ซึ่งประกอบด้วย	 นิทรรศการ
เศรษฐกิจพอเพียง	 นิทรรศการ	 ๗	 รอบพระชนมพรรษา	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 และเหตุการณ์ร่วมสมัย											
๘๔	 ปี	 นิทรรศการผ้าครามของไทสกล	 นิทรรศการการส่ง
เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน	 ตชด.	 กองกำากับการ	 ตชด.
ที่	 ๒๓	และนิทรรศการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะ
ครุศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ	 สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน	 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	 ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร	 และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและ
รับนักศึกษาในปีการศึกษา	 ๒๕๕๕	 นอกจากนี้ยังได้รับมอบ
หมายจากจังหวัดสกลนคร	 ให้จัดชุดการแสดงดนตรีพื้นเมือง
ร่วมแสดงที่เวทีแสดงวัฒนธรรม	 และติดตามประเมินผลการ
จัดครั้งนี้	 ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๕	พร้อมนี้	 ผศ.สุวรรณ	
หันไชยุงวา	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 พร้อมคณาจารย์	
เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและนำาชมซุ้ม
ผลงานและนิทรรศการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจและเอกชนใน
จังหวัดสกลนครที่ร่วมจัดนิทรรศการ	 ออกร้านจำาหน่ายสินค้า
เพื่อหารายได้สนับสนุนสภากาชาดไทย
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