


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม         

โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ ผู้ สำ า เ ร็ จ การศึ กษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐- ๒๕๕๑  ใน

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร นับเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณและมหามงคลศิริสวัสดิ์แก่

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพสกนิกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างหาที่สุดมิได้

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย

นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 ได้จัดประชุม

ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 เพื่อแจ้ง

ภารกิจการเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร	 แนวทางและแผนปฏิบัติภารกิจ	 ซึ่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระ

มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและพร้อมร่วมแรง

ร่วมใจปฏิบัติภารกิจนี้ให้สมพระเกียรติอย่างที่สุด	

และมีคุณค่าต่อความรู้สึกของผู้สำาเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

	 ในการนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนิน

งานเพื่อดำาเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง	โดยมกีอง

อำานวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เป็นผู้

ประสานงานหลักกับคณะกรรมการทุกฝ่ายตลอด

จนหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความอนุเคราะห์

สนับสนุนในการเตรียมการรับเสด็จ	 งานพิธี	 การ

รองรับบัณฑิตและญาติ	 และการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทั่วไปทราบเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำานึก

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 โดยทุกหน่วยงานยินดีร่วม

เป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่งเช่นเคย

	 ในการเตรียมสถานที่สำาหรับงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครได้ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบด้วยไม้ดอกไม้

ประดับตลอดจนซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกอย่างสวยงาม

เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ	 บัณฑิต	 มหาบัณฑิต

และญาติที่จะมาร่วมพิธีฯอันทรงเกียรติ

มรสน. พร้อม เป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ด้านพิธีการต่างๆ	 จะมีการจัดประชุมร่วมกับสำานักพระราชวัง	 และ

สำานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราช

กุมาร	 พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร	 ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง	 ๑๒	 แห่ง	 	 เพื่อเตรียมการรับเสด็จ	 ตรวจความ

เรียบร้อยของสถานที่และชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการในต้นเดือนพฤศจิกายน

นี้

	 ส่วนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนั้น	กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	๑๓	-	๑๕	พฤศจิกายน	

๒๕๕๒	 และยังเป็นวันที่ทุกหน่วยงานจะได้ตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ	 แก้ไข

ข้อบกพร่อง	และเตรียมมาตรการป้องกัน	เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุดในวันงาน

พิธีต่อไป

 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี  กล่าวว่า	 “นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ

อย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งนี้	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะปฏิบัติ

ภารกิจนี้อย่างเต็มความสามารถ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจ

จากทุกภาคส่วนอย่างถ้วนหน้า	จึงขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้

	 พร้อมนี้ขอเชิญทุกท่าน	 เฝ้าทูลละอองพระบาท	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ	สยามมกุฏราชกุมาร	ในวโรกาสเสด็จฯ	พระราชทานปริญญาบัตร	แก่ผู้สำาเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจำาปีการ

ศึกษา	๒๕๕๐-	๒๕๕๑		และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาระหว่างวันที่	

๒๖	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	นี้”

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชาวจังหวัด
สกลนคร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง 

กองอำ�นวยก�รพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บตัร
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จากสภา

มรสน. พร้อม เป็นเจ้าภาพ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ “นางสุพรรณี ร่มเกษ”

มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ภาคอีสานตอนบน

แสดงความยินดีกับอาจารย์ มรสน.
ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ๒๕๕๒

“การสร้างเสริมสุขภาวะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

“วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร” 
คุณค่�ของคว�มฮักแพงแบ่งปัน

E D I T O RTALK

“บก. ขอคุย”
 
 ความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครของเราขณะนี้ นับว่าเป็นบรรยากาศการเตรียม
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีฯ ระหว่าง
วันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมมหา
วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยบุคลากร
มหาวิทยาลัยตลอดจนจังหวัดสกลนครและประชาชนทุก
ภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
และพร้อมร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจนี้ให้สมพระเกียรติ
อย่างที่สุด และมีคุณค่าต่อความรู้สึกของผู้สำาเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคน และแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้าง
แต่เมื่อนึกถึงภาพที่มีแต่รอยยิ้มของบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนญาติมิตรและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม
พิธีแล้ว ก็ทำาให้รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยนั้น ได้สร้างความ
ภาคภูมิใจให้พวกเราที่เป็นฝันเฟืองร่วมขับเคลื่อนงานพิธีฯ
ดังกล่าวให้สำาเร็จได้ด้วยดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และชาวสกลนคร 
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีฯ ด้วยความยินดียิ่ง 
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในฐานะเจ้าภาพ	 ได้จัดประชุมผู้ประสานงาน
หลัก	-	ผู้ปฏิบัติงาน	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขึ้นเมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๒	ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	
อาคาร	 ๑๐	 ชั้น	 ๓	 เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๐-	
๒๕๕๑	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๒	 พร้อมชมหอประชุมมหาวชิรา				
ลงกรณ	ซึ่งใช้เป็นสถานที่รับเสด็จและจัดงานพิธีดังกล่าว	

	 นายปัญญา	มหาชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน	
เรื่องเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันนออก
เฉียงเหนือ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๐-	๒๕๕๑		เมื่อวันที่	๑๙	
ตุลาคม	 ๒๕๕๒	 	 ณ	 ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	 อาคาร	 ๑๐					
ชั้น	 ๓	 เพื่อเตรียมความพร้อมและทราบแนวปฏิบัติในการ
ดำาเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	
ระหว่างวันที่	๒๖	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ณ	หอประชุมมหา
วชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ซึ่งบุคลากรต่าง
ภาคภูมิใจและพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการเป็นเจ้าภาพ			
ที่ดีอย่างเต็มความสามารถ

	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 พนักงาน	
มหาวิทยาลัย	 (สายผู้สอน)	 และอาจารย์พิเศษประจำา	 พร้อมใจ
เข้าร่วมการประชุม	เรื่อง	เตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๐	-	๒๕๕๑		เมื่อ
วันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๒	ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	อาคาร	
๑๐	 ชั้น	 ๓	 โดย	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธาน
ในการประชุมพร้อมชี้แจงเแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานเป็น
เจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ระหว่างวันที่	
๒๖	 -	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บุคลากร มรสน. ภูมิใจและพร้อมร่วมแรงร่วมใจ

เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

คณาจารย์ ข้าราชการ มรสน. ร่วมประชุมเตรียม
เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

มรสน. จัดประชุมผู้ประสานงานหลัก - ผู้ปฏิบัติงาน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มรภ.กลุ่มอีสาน

ผู้ประสานงานของแต่ละราชภัฏเข้าชมหอประชุม
มหาวชิราลงกรณ เพื่อทราบแนวปฏิบัติในงานพิธีฯ

อธิการบดี มรสน. และคณะทำางาน ชี้แจงแนว
ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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 “ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป”	 จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมี	 ผศ.ปรีชา	 ธรรมวินทร	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาศึกษาทั่วไป	 ทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการ	 ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานวิชาศึกษา
ทั่วไป	ประกอบด้วยกรรมการ	๒	ชุด	คือ	กรรมการอำานวยการวิชาศึกษาทั่วไป	และคณะ
กรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป	 คอยกำากับดูแล	 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน	กำาหนดหลักเกณฑ์	คุณสมบัติเกี่ยวกับผู้สอน	การวัดและประเมินผล	ตลอดจนส่ง
เสริม	สนับสนุน	พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป	และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไปให้มีความเหมาะสม	เป็นต้น
	 และเมื่อวันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒	 ที่ผ่านมา	 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการ
ประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น	ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	 อาคาร	

ศนูยว์ชิาศกึษาทัว่ไป จดัประชมุสมัมนาระดมความคดิเหน็ สูแ่นวทางการ

จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

๑๐	ชั้น	๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ใน
หัวข้อ	 “ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป”ซึ่งได้รับเกียรติ
จากนายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็น
ประธานพร้อมเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย	
สรุปประเด็นปัญหา	 และแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากอาจารย์
ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ เข้าร่วมประชุม
สัมมนาในครั้งนี้	 นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย	
เกี่ยวกับ	 	 e	 -	 learning	 	 โดย	 อ.ณปพน	
บาทชารี	 และแนวทางการบริหารงานศูนย์
ประสานงานวิชาศึกษาทั่วไป	 โดย	 ผศ.ปรีชา	
ธรรมวินทร	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาศึกษา
ทั่วไป	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจแก่ผู้เข้า
ร่วมประชุมอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรเยี่ยม
พระอาการประชวรพ่อหลวง

	 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงมีพระอาการประชวร	คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลเสด็จฯ	ประทับ	
ณ	โรงพยาบาลศิริราช	เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๕๒		ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร		ณ	บริเวณ
ห้องโถง	อาคาร	๑๐	ชั้น	๑	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	บุคลากร	และนักศึกษา	ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วม
ลงนามถวายพระพรเยี่ยมอาการพระประชวร	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงพระเกษม
สำาราญโดยเร็ว	ซึ่งเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตลอดเวลา	ตั้งแต่วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๕๒		เป็นต้นไป	



 มรสน. ร่วมกับ เทศบ�ลเมืองสกลนคร 
เป็นเจ้�ภ�พ “ทอดถว�ยกฐินส�มัคคี”

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ร่วมกับ	
เทศบาลเมืองสกลนคร	 พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพ
ทอดถวายกฐินสามัคคี	 ประจำาปีพุทธศักราช	
๒๕๕๒	 เพื่อสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงามของพุทธศาสนิกชน	 ซึ่งมีพิธีฉลอง
สมโภชน์องค์กฐิน		ในวันที่		๒๓	ตุลาคม		๒๕๕๒									

	 ปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ	 และรอง

อธิการบดี	 เข้าร่วมพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต	 ในวันที่	 ๑๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒							

ณ	เมืองไกรสอนพมวิหาน	แขวงสะหวันนะเขต	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามคำาเชิญของแขวงสะหวันนะเขต	 โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมคารวะ	 ฯพณฯท่าน	

บัวสอน	 บุบผาวัน	 นายกรัฐมนตรี	 และ

ท่านวิไลวัน	พมเข	เจ้าแขวงสะหวันนะเขต	

ตลอดจนคณะรัฐมนตรี	 แห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	

	 มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งที่	 ๔	 ของสาธารณรัฐ

ประชาชนลาว	 ที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี	 ประกอบด้วยสาขาวิชาการ

ผลิตและอารักขาพืช	 การผลิตสัตว์และ

สัตวแพทย์	 สิ่งแวดล้อม	 การค้า	 การ

บริหารการศึกษา	 การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาฝรั่งเศส													

การเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เป็นไปตาม

กรอบความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและแขวง

สะหวันนะเขต	 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

สู่สากล	 ของศูนย์ลาวศึกษา	 โดยงาน		

วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ มรสน. ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิด ม.สะหวันนะเขต ตามคำาเชิญของแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ณ	 ห้องโถงอาคารกาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 และ
จัดพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี	 ณ	 วัดป่าภูธรพิทักษ์	 ต.ธาตุเชิงชุม	 อ.เมือง	
จ.สกลนคร	โดยมีนายปัญญา	มหาชัย	อธิการบดี	และนายโกมุท	ทีฆธนา
นนท์	 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนคร	 เป็นประธานในการทอด
ถวายองค์กฐินสามัคคีร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
เทศบาลเมืองสกลนครตลอดจนทายกทายิกาชุมชนบ้านธาตุนาเวง
และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคีอย่าง
ล้นหลาม	 ในการนี้มีผู้จิตมีศรัทธาบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์กฐินครั้งนี้
รวม	๑๕๗,๗๗๗ บาท
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	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัด

เสวนาเรื่อง	 “แนวทาง/โอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการจัดทำาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก”	ในวันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๕๒	ณ	ห้องประชุมดุสิตา	อาคาร

เอนกประสงค์ภูพานเพลซ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวทาง

การทำาวิจัย	 แลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง/โอกาส

ในการจัดทำาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำานวน	 ๖๓	 คน	 โดยได้รับความอนุเคราะห์

จาก	 รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ	

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ	เป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้

“สถาบันวิจัยและพัฒนา” จัดเสวนาหาแนวทาง

จัดทำาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนภายนอก

	 	 	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	
พร้อมด้วยผู้บริหารของ	 ได้ให้การ
ต้อนรับผู้บริหารสำานักงบประมาณ		
ได้แก่	ผอ.สงวนพร	เทียนเพ็ง	และ	คุณ
ปิยนันท์	 อินทุภูติ	 เนื่องในโอกาสตรวจ
เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๒	พร้อมทั้งได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบ
ปัญญา	 อุปสรรคในการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดทำางบประมาณ	
พ.ศ.๒๕๕๔	ต่อไปโดย	ผศ.ดร.ชนินทร์	
วะสีนนท์	 และคณะ	 ได้นำาเสนอข้อมูล
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยพร้อมนำาผู้
บริหารสำานักงบประมาณ	 ดูสถานที่
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 อาคาร				
สุนทรีย์และดนตรี	 โรงอาหาร	 และ							
อาคารยิมเนเซียม

ผู้บริหารสำานักงบประมาณ  เข้าตรวจเยี่ยม มรสน. เพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
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ส�รแสดงคว�มยินดีแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

 ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของบัณฑิตทุกๆ	ท่าน	

ในวันนี้	 และขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อ	 คุณแม่	 และผู้ปกครองของบัณฑิตทุก

ท่าน	 ที่วันนี้เป็นวันของความคาดหวัง	 หลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่อย	 และอดทนรอวันนี้	

มาเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตทุกท่าน	 เป็นคน

ดี	 มีจิตสำานึกต่อสาธารณะ	 และมีทักษะในวิชาชีพ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บัณฑิตเป็นบัณฑิต

ทั้งโดยอาชีพ	และโดยวิญญาณ	คือเป็นผู้นำาของสังคมในด้านความดี	ความสามัคคี	

ความเสียสละ	 เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	และมีความอุตสาหะ	 ก่อร่าง

สร้างตนด้วยทักษะวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา

	 ดังนั้นวันนี้	 นอกจากเป็นวันแห่งการฉลองการรับพระราชทานปริญญา

บัตรแล้ว	ยังนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการพิสูจน์ความเป็นบัณฑิตในชีวิตจริงอีกด้วย

	 จึงขออวยพร	 ให้บัณฑิตทุกท่าน	 มีกำาลังใจ	 มีความอุตสาหะ	 วิระยะ	

สามารถฟันฝ่าอุปสรรค	 และปัญหาต่าง	 ๆ	 จนประสบผลสำาเร็จในชีวิต	 หน้าที่การ

งาน	และในสิ่งที่พึงปรารถนา	จงทุกประการ

(ศาสตราจารย์	ดร.	ศุภมาศ	พนิชศักดิ์พัฒนา)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 ด้วยความขยันหมั่นเพียร	ความอดทน	การมีวินัย	และความรับผิดชอบต่อ	

“หน้าที่”	จึงทำาให้ทุกคนเป็น	“บัณฑิต” “มหาบัณฑิต”	และ	“ดุษฎีบัณฑิต” ในวันนี้

	 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ขอแสดงความยินดีกับทุกคน	

ขอให้ใช้ความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นคนดี	มีจิตสำานึกต่อสาธารณะ	และใช้ทักษะในวิชาชีพให้เกิด

ประโยชน์และประสบความสำาเร็จในการทำาหน้าที่	 ทั้งหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัว	

ต่อองค์กร	และต่อสังคมส่วนรวมตลอดไป

(นายปัญญา	มหาชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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	 เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๒	ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ครั้งที่	๙/๒๕๕๒	สภามหาวิทยาลัยฯ	

ได้อนุมัติให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแก่	 นางสุพรรณี ร่มเกษ ประธาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ	 อำาเภอวาริชภูมิ	 จังหวัดสกลนคร	 เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อผลิตข้าวฮางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งกระบวนการผลิต	 แหล่งผลิต	 และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	 โดย

มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ได้ข้าวหอมทองสกลทวาปี	 ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำาบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

สกลนคร	และได้รับใบรับรองการใช้เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สภ�มห�วิทย�ลัยฯ ได้อนุมัติให้ปริญญ�
วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�
วิช�เทคโนโลยีก�รเกษตรแก่ นางสุพรรณี 
ร่มเกษ ผู้พัฒน�ข้�วหอมทองสกลทว�ปี 
สินค้� OTOP ของจังหวัดสกลนคร

	 เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๒	ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่	 ๙/๒๕๕๒	

ศ.ดร.ศุภมาศ	 พนิชศักดิ์พัฒนา	 นายกสภามหาวิทยาลัย	

ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ	 ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในโอกาส

ที่ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์	

(พิเศษ)	 จากมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยมีกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ	ร่วมแสดงความยินดี

แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี
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	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร									

ครั้งที่	 ๙/๒๕๕๒	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 ที่ผ่านมา

นายนิกร	 สุขปรุง	 ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 ได้เสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	 (ร่าง)	 คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	

อุทธรณ์	 คำาสั่งโทษภาคทัณฑ์	 ตัดเงินเดือน	 หรือลดขั้นเงินเดือน	

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	 โดยได้อนุมัติในหลักการ	

โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ	 และแต่งตั้งให้	 รศ.

(พิเศษ)	 ทพ.ดร.สุขสมัย	 สมพงษ์	 (กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ)	 เป็นประธานกรรมการ	 แต่งตั้งให้	 นายประสิทธิ์	

คะเลรัมย์	 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร)	

เป็นกรรมการ	 และแต่งตั้งให้	 ผศ.ธวัชชัย	 ไพใหล	 (กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์)	 เป็นกรรมการ	

และมอบหมายให้อธิการบดีดำาเนินการแต่งตั้งกรรมการจาก

ข้าราชการจำานวนหนึ่งคน	 เป็นกรรมการ	 พร้อมทั้งให้พิจารณา

ข้อบังคับฯ	 ดังกล่าวสำาหรับกลุ่มพนักงานราชการ	 และพนักงาน

มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ร่าง) คำาสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ อุทธรณ์ คำาสั่ง

โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด

ขั้นเงินเดือน

จากสภา
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U LIFE ZONE 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๓๗	รอบ
คัดเลือก	เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ระหว่างวันที่	๑๘-	
๒๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยนาย
ปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการในวันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒	 ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง	๑๒	แห่ง	ตลอดจนผู้บริหาร	
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นเกียรติ	
	 ในการนี้	 ได้จัดการแข่งขัน	 ๖	 ชนิดกีฬา	 ได้แก่	 ฟุตบอล	
วอลเลย์บอล	 วอลเลย์บอลชายหาด	 เซปักตะกร้อ	 บาสเกตบอล	
และเปตอง	 ในส่วนของนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
สามารถพิชิต	๒	ชนิดกีฬา	คือ	เซปักตะกร้อ	ประเภททีมเดี่ยวชาย	
และเปตอง	 ประเภทคู่ชาย	 บุคลเดี่ยวหญิง	 และทีมหญิง	 	 ๓	 คน	
นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ดัง
นั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมให้กำาลังใจในการเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	๓๗	“แม่โดมเกมส์”		ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ระหว่าง
วันที่	๒๒	-	๓๐	มกราคม	๒๕๕๓

มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗   
รอบคัดเลือก เขตภาคอีสานตอนบน

	 กองพัฒนานักศึกษา	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดการ
ประกวดร้องเพลงเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ	
สกลนครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ณ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม	 ซึ่งผู้ชนะเลิศลูกทุ่งชายได้แก่	 นาย							
จักรกฤษ	พูลสวัสดิ์	ส่วนลูกทุ่งหญิง	ได้แก่	น.ส.อธิตา	อุปัญญ์

กองพัฒนานักศึกษาจัดประกวดเฟ้นหานักร้อง
เป็นตัวแทนแข่งในงานกีฬา มรภ.กลุ่มอีสาน
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 ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ได้รับการประเมินผลจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 จากผู้บริหาร	 อาจารย์	
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา	 โดยเข้ารับโล่เกียรติยศจาก	 นายปัญญา	
มหาชัย	อธิการบดี	 เมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๒	ณ	ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐	ชั้น	๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร	ดังนี้

บุคคลวันน้ี

ผศ.ปรีชา	ธรรมวินทร								

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วัลนิกา	ฉลากบาง		

คณะครุศาสตร์

ผศ.ยุพิน	แวงสุข	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.สมศักดิ์	เจริญสุข		

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.อนุรัตน์	สายทอง		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วชนินทร์	วะสีนนท์		

คณะวิทยาการจัดการ

	 นายประสิทธิ์	 คะเลรัมย์	 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา	 นำาคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา
หอพักใน	 ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาท
ผึ้งประจำาปี	 ๒๕๕๒	 โดยร่วมในขบวนแห่ปราสาทผึ้งจาก
ศาลากลางจังหวัดสกลนครถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร	
ในชุดแต่งกายชนเผ่าไทยเวียดนาม	 เมื่อวันที่	 ๓	 ตุลาคม	
๒๕๕๒	

“นักศึกษาหอพักใน”ร่วมสืบสานประเพณี             
 ออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง ประจำาปี ๒๕๕๒

	 ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	 กองพัฒนา
นักศึกษา	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดทำาสัญญากู้ยืมเพื่อ
การศึกษา	 ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่	 ประจำาภาคเรียนที่									
๒/	 ๒๕๕๒	 เมื่อวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒	 ณ	 หอประชุม					
มหาวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยมีผู้กู้
มาจัดทำาสัญญาทั้ง	๖	คณะ	รวมทั้งสิ้น	๓,๒๘๑	คน

นักศึกษาและผู้ปกครอง จัดทำาสัญญากู้ยืม
เพื่อการศึกษา ประจำาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒
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การสร้างเสริมสุขภาวะ
ใน ม.ราชภัฏสกลนคร

 สวัสดีครับ	 พี่น้องชาวราชภัฏสกลนครและชุมชน
ใกล้เคียง	 วารสารหนองหารหลวงฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ
ที่สุดครับ	 ที่พูดอย่างนี้ก็มีเหตุผลว่าทางโครงการได้มีโอกาส
นำาเสนอผลของการดำาเนินงานโครงการ	 การสร้างเสริมสุข
ภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ที่เราได้ดำาเนินการมา
จนแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๒	 ที่ผ่านมา	 ซึ่ง
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุขภาวะที่ได้ร่วมทำางานกันแบบกัลยาณมิตรทั้ง	
๒๔	 แห่ง	 มาโดยตลอด	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในฐานะ	 ๑	 ใน	 ๒๔	 ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุข
ภาวะ	 ก็มีผลงานเด่นที่ได้ดำาเนินการจนสามารถพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุข
ภาวะในอนาคตอันใกล้นี้
	 ปัจจุบันสังคมไทยถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยเสี่ยง
ที่หลากหลายสารเสพติด	 การพนัน	 การขับขี่ไม่ปลอดภัย	
พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง	การบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ	หอพัก
ไม่ได้มาตรฐาน	 และการขาดการออกกำาลังกาย	 ปัจจัยเสี่ยง
เหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างเลี่ยง
ไม่ได้	 มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
เสี่ยงดังกล่าวเช่นกัน	 จึงมีความจำาเป็นที่ทุกฝ่ายต้องตระหนัก	
และให้ความสำาคัญ	 รวมทั้งต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง
เหมาะสม	 เพื่อมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ	โดยบูรณาการงานพัฒนาให้
เข้ากับแนวคิดและภารกิจของมหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ เป็นแหล่งให้ความรู้และทักษะแก่
นักศึกษา	 จึงมีความจำาเป็นต้องจัดสภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ปลอดภัย	 มีสุขภาวะที่ดี	 ทั้งนี้มุ่งหวังให้
เกิดกระแสการสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งนำาไปสู่
การสร้างบุคคล	ชมรม	หน่วยงาน	และชุมชนสุขภาวะตัวอย่าง	
ภายใต้กลไกการทำางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 และชุมชนใกล้เคียง	 จนสามารถผลักดัน
ให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ซึ่งจากการดำาเนินการที่ผ่านมามี
กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว
จนประสบผลสำาเร็จ	 จำานวน	 ๒	 โครงการคือ	 โครงการหอพัก
แสนสุขและโครงการอาหารปลอดภัย	 จากการดำาเนินทั้ง							
๒	 โครงการ	 ชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นแนวทางในการที่จะพัฒนา
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ								
สุขภาวะในห้วงเวลาอีกไม่นานนี้
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“วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร” คุณค่�ของคว�มฮักแพงแบ่งปัน

: ศรีสุข ผาอินทร์ ผู้ประสานงานรายวิชาแอ่งสกลนคร

	 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป	 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	
วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร	ภาคเรียนที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๒	มี
นักศึกษา	๒๒	หมู่เรียน	จำานวน	๘๐๐	คน	ซึ่งกิจกรรมการเรียนการ
สอนประกอบไปด้วยการบรรยายในชั้นเรียน	 และการศึกษาชุมชน	
ในส่วนของการบรรยายในชั้นเรียน	 มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 มาบรรยายหลายครั้ง	 เพื่อเสริมโลกทัศน์การเรียน
รู้แก่นักศึกษา	 ได้แก่	 รศ.ดร.สุจินต์	 สิมารักษ์	 พ่อเล็ก	 กุดวงศ์แก้ว						
แม่พิมพ์	โถ่ตันคำา	อ.ยิ้มแย้ม	เดชทองทิพย์	คุณนฤทธิ์	คำาธิศรี	และ
คุณวิรยุทธิ์	สุวรรณทิพย์

	 นอกจากนี้นักศึกษายังได้ลงศึกษาชุมชนและนำาเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ์	 ได้แบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น	 ๔	 กลุ่มใหญ่ๆ	
ได้แก่
 ๑. ประเพณีความเชื่อ	เช่น	ประเพณีการเหยาและเลี้ยง
ผีหอเมือง	บุญข้าวประดับดิน	บุญข้าวสากรกแมว	คนกินหมา	ฯลฯ
 ๒. ประเด็นคนชายขอบ	 เช่น	 เกษตรกรกับหนี้สิน	 วิถี
ชีวิตคนเก็บขยะ	๗	สิงหาวันเสียงปืนแตก	ชีวิตหมอลำา	คนกับควาย	
หวยกับคนจน	ฯลฯ
 ๓. ประเด็นวัฒนธรรมร่วมสมัย	เช่น	วัฒนธรรมผัวฝรั่ง	
ชีวิตเด็กหอ	นักเรียนนอก	กิ๊ก	คนติดเกมส์	หัวดำาออกหัวหงอกเลี้ยง	
ฯลฯ	 	
 ๔. การปรับประยุกต์ใช ้	 เช่น	 การตีเหล็ก	 คนกับคราม	
ปลิงเศรษฐกิจ	ข้าวฮางสกลทวาปี	โต่งดับปลา	ฯลฯ
	 จากการที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนนักศึกษาได้
เรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นทั้งประเพณี	 ความเชื่อ	 ศาสนา	 เรียนรู้วิถี
ชีวิตการดำารงอยู่ของชุมชนที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย	 เรียนรู้การปรับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาต่างๆ	 เรียนรู้ผลที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 และที่สำาคัญนักศึกษา
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความฮักแพงแบ่งปันของผู้คนในแอ่ง
สกลนครที่ไม่เคยเสื่อมสลายออกไปจากคนอีสานแม้แต่น้อย
	 อย่างไรก็ตาม	ก่อนจะจบงานมีตัวแทนนักศึกษา	คนหนึ่ง
ได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าคิดว่า	 “ ถึงแม้ว่าสิเฮ็ดข้อสอบได้ดี นำา
เสนอผลงานได้ดีซำาใด๋กะตาม มันกะบ่มีความหมายอีหยัง ถ้าลูก
หลานอีสาน บ่ ตระหนักเห็นคุณค่าของความฮักแพงแบ่งปัน ที่เป็น
จิตวิญญาณของหมู่เฮา แอ่งสกลนคร”.....

	 เมื่อวันที่	๒๙	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๒	ณ	บริเวณสำานักงานกองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดย	
ผศ.ดร.ชนินทร์	 วะสีนนท์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการการเผยแพร่
องค์ความรู้รูปแบบปราสาทผึ้ง	 จังหวัดสกลนคร	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปราสาทผึ้งสกลนคร	 ของคุ้มวัดต่างๆและ
เป็นการสรุปผลการดำาเนินงานโครงการการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งสกลนคร	ตามคำารับรองตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ	 	 	ปี	๒๕๕๒	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	นายประสิทธิ์	คะเล
รัมย์	 เป็นผู้กล่าวรายงานการดำาเนินงาน	 ในฐานะหัวหน้าโครงการดำาเนินงานร่วมกับบุคลากรของสาขาวิชาศิลปกรรมและ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ซึ่งมีนักศึกษา	เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมเปิดงาน	และชมนิทรรศการด้วยความสนใจ	และ
คณะผู้ดำาเนินงานยังได้นำาเอานิทรรศการไปจัดร่วมกับงานแห่ปราสาทผึ้งที่สนามมิ่งเมือง	อ.เมือง	จ.สกลนคร	อีกด้วย

นิทรรศก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้รูปแบบปร�ส�ทผึ้ง  จังหวัดสกลนคร
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 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 จัดการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอลำาพร้อมหางเครื่อง	 ในชื่อโครงการ	 “เวทีคนกล้าท้าดวล
ไมค์”	 เมื่อวันที่	๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ณ	เวทีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.	 )	 เพื่อ
เป็นเวทีแก่นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักศึกษาให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งหมอลำาต่อไปใน
อนาคต	โดยมีผู้สมัครเข้าประกวดครั้งนี้	จำานวน	๒๐	คน	นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 การแสดงดนตรีสากลของชมรมต่าง	 ๆ	
โดย	ผศ.ปรีชาศาสตร์	มีเกาะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เป็นประธานเปิดงาน	และ
ชมการแสดงร่วมกับผู้บริหาร	คณาจารย์	พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นกำาลังใจให้กับนักศึกษาที่

เข้าร่วมประกวด	ส่วนผลการประกวดมีดังน้ี

 ๑. นายวีระชาติ โก้ะเค้า คณะวิทยาการจัดการ     ชนะเลิศ
 ๒. น.ส.กิติยา โยลัย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองชนะเลิศอันดับ ๑
 ๓. นายจักฤษ พูลสวัสดิ์   คณะวิทยาการจัดการ       รองชนะเลิศอันดับ ๒
 ๔. นายพัฒนพงศ์ สารสมัคร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       ชมเชย
 ๕. นายสุธิพร สมนาม  คณะวิทยาการจัดการ       ชมเชย
 ๖. น.ส.พรนิภา ปัญหาไชย  คณะครุศาสตร์        ชมเชย
 ๗. น.ส.วรรณทิวา คำามา  คณะครุศาสตร์        ชมเชย
 ๙. น.ส.อธิตา อุปัญญ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชมเชย

	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา	 สาขาการบริหารการศึกษา	 รุ่นที่	 ๙	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน	 โดยร่วมปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียนบ้านโพนบกผดุงศาสตร์	 ต.บ้านแป้น	 อ.โพนนาแก้ว	
จ.สกลนคร	 	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 ที่ผ่านมา	 ในการนี้ี
นางนวลตา	 จาเพียราช	 ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโพนบกผดุง
ศาสตร์	 และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตลอดจน
ชาวบ้านในชุมชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สาขาการบริหารการศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถใน “เวทีคนกล้าท้าดวลไมค์”

	 หน่วยยานพาหนะและหน่วยอาคารสถานที่	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร	 จัดพิธีทำาบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่
หลวงปู่ผ่าน	 ปัญญาปทีโป	 และพระสงฆ์รวม	 ๙	 รูป	 ในโอกาสเปิด
อาคารสำานักงานใหม่	เมื่อวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๒	โดยมีอธิการบดี	
ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 และนักการเจ้าหน้าที่	 เข้าร่วมพิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล	 ณ	 สำานักงานอาคารสถานที่และหน่วยยาน
พาหนะ

ฝ่ายยานพาหนะ/อาคารสถานที่จัดทำาบุญสำานักงานใหม่
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