


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน) และคณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้รับรองผล

การประเมินแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน ระดับกลุ่มสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ กลุ่มสาขา

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การ

บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขา

วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ ออกให ้ณ วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมมหา
วชิราลงกรณ โดยนายสมบัติ ตรีวัติสุวรรรณ ผู้
ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
วางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิศ
ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าว
อศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ
ลงนามถวายพระพร โดยมีผู้นำาศาสนาคริสต์
พร้อมคณะได้ร่วมประกอบวัจนพิธีกรรม และ
ผู้นำาศาสนาอิสลามและคณะจัดพิธีสวดขอพร
พระเจ้า  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำาคัญเพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอันแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทพระวรกายนับแต่ทรงครองสิริราช
สมบัติเพื่อวางรากฐานให้พสกนิกรไทยมีความสุขและดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียงเจริญรอยตามแนวทางพระราชดำาริ
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“๕ ธันวามหาราช”

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ “นางสุพรรณี ร่มเกษ”

การสืบสานประเพณีลอยกระทง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำาปี ๒๕๕๒

แสดงความยินดีกับ น.ส.ชนิดา แก้วดี 
นักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มรสน.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก�รประชุมประจำ�ปีเทอร์โมอิเล็กทริก 
ระดับช�ติ ครั้งที่ ๑

E D I T O RTALK

“บก. ขอคุย”
 การเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื ประจำาปกีารศกึษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ เมือ่วนัที ่๒๖ - ๓๐ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ทีผ่า่นมา สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาแลว้ นัน่คอื 
คุณค่าที่มีต่อความรู้สึก ความภาคภูมิใจ แต่ในฐานะเจ้าภาพคือ
คุณค่าของความสำาเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
ภารกิจอย่างเต็มความสามารถจนลุล่วงไปด้วยดี
 ต่อเนื่องเข้าสู่บรรยากาศแห่งความรื่นเริง การส่งความ
สุข การอวยพร มหาวิทยาลัยของเราทัง้สภาคณาจารย ์ข้าราชการ 
และคณะกรรมการนกัการเจา้หนา้ที ่ถอืโอกาสจดัการแขง่ขนักฬีา
กระชบัมติร เพือ่ไดพ้บปะสงัสรรคใ์นเทศกาลสง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปี
ใหม่ ๒๕๕๓ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเฉลิมฉลองเทศกาล    
ปีใหม่ 
 วนัหยดุยาวตดิตอ่กนัหลายวนักเ็หมอืนไดช้ารต์พลงังาน
เพื่อให้พร้อมกับการทำางานในวันต่อไป ก็อย่าฉลองกันจนเพลิน
นะค่ะ เพราะระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้
มหาวิทยาลัยของเราได้กำาหนดจัดงาน “ราชภัฏวิชาการ ตามรอย
พ่อหลวง” ขึ้น พวกเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้ง เพื่อโชว์
ศักยภาพความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น 
 และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
หลากหลายและวันเด็กแห่งชาติในงานดังกล่าว ขอบอกว่างานนี้
ไม่ควรพลาด

“สวัสดีปีใหม่ค่ะ”

บุคคลวันนี้

๒

๔

๑๓

๑๔

๘-๙

๑๑
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 วันอังคารที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  
นายปัญญา   มหาชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย
มีเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
แสงอรุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์หลังใหม่  โดยมี
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมทำาบุญ
ตักบาตรเป็นจำานวนมาก 
 อาคารศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร์

หลังใหม่ เป็นอาคาร ๔ ชั้น ซึ่งประกอบด้วย

หน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์ บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตสำาหรับนักศึกษา 

 และบุคคลทั่วไป ให้บริการชั้น ๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป ให้บริการชั้น ๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน 

 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการภายในห้อง IT Shopping Mall ที่ชั้น ๑

 ห้องเรียนคุณภาพ จำานวน  ๑ ห้อง ให้บริการที่ชั้น ๒

 ห้องประชุมสัมมนา สำาหรับไม่เกิน ๓๐๐  คน จำานวน ๑ ห้อง ให้บริการที่ชั้น ๒

 ศูนย์ภาษา  ให้บริการที่ชั้น ๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ศูนย์เวียดนามศึกษา ให้บริการที่ชั้น ๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ศูนย์จีนศึกษา ให้บริการที่ชั้น ๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ศูนย์ลาวศึกษา ให้บริการที่ชั้น ๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้บริการที่ชั้น ๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน

เ ปิ ด บ ริ ก า ร แ ล้ ว !!
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์หลังใหม่

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ “การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์
อตุสาหกรรมบณัฑติ” รวม ๓ หลกัสตูร คอื หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วศ.บ. ๔ ป ีสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และสาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. ๕ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒ ณ 
หอ้งดสุติา อาคารอเนกประสงคภ์ูพูานเพลซ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยมผีูท้รงคณุวฒุแิตล่ะสาขาและคณาจารยจ์ากสถานศกึษา
ต่างๆ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว และนำาผลการวิพากษ์ไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ๓ หลักสูตร



ÀπÕßÀ“√À≈«ß    ı

 สำานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีการออกแนะแนวที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๒  - มกราคม ๒๕๕๓ 
และจัด Open House เชิญผู้บริหาร อาจารย์
แนะแนว และตัวแทนนักเรียนในจังหวัด
สกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับฟังการ
ชีแ้จงเรือ่งการรบันกัศกึษาภาคปกต ิประเภท
คนดี เรียนดี กิจกรรมดี และกีฬาดี มีการ

มรภ.สกลนคร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ และ Open House สัมผัส
ความพรอ้มในการจดัการศกึษาและบรรยากาศการเรยีนการสอนจรงิ
แนะนำาหลกัสตูรพรอ้มเขา้ชมอาคารหอประชมุมหาวชริาลงกรณ และภมูทิศันอ์นัรม่รืน่สวยงามตลอดจนสมัผสับรรยากาศการเรยีนการ
สอน และชมนทิรรศการของแตล่ะสาขาวชิาทีค่ณะตา่งๆ โดยมอีธกิารบด ีผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และเพือ่นรุน่พีค่อยตอ้นรบัพรอ้ม
ให้คำาแนะนำา ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่ให้โอกาส
ทางการศึกษาที่หลากหลายแก่บุคลากรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ คุณวุฒิและประสบการณ์ 
ซึ่งยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้าง “คนดี มีจิตสำานึกต่อสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ”  ซึ่งแม้นจะ
เป็นฟันเฟืองขนาดใหญ่หรือเป็นเพียงสกรูชิ้นเล็กๆ แต่มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะให้ศิษย์ทุกคนเป็นฟันเฟืองหรือสกรู
ที่มีคุณค่าและความดีงาม ตามศักยภาพของตนเองซึ่งจะนำาไปสู่คุณค่าและประโยชน์สุขของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
โดยส่วนรวมต่อไป”

กองนโยบายและแผน จัดประชุมการนำาเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร           
การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

 กองนโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี จัดประชุม เรื่อง 
การนำาเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้แก่คณะ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จัดทำางาน
ประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสร้อย            
สุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ โดยมีอาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ และคณะ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถามในครั้งนี้
 การประชมุดงักลา่วจดัขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ ซึง่มหาวทิยาลยัไดด้ำาเนนิการจา้งทีป่รกึษา
ในการพฒันาระบบสารสนเทศคณะ (FIS) จากมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ซึง่ขณะ
นี้ได้ดำาเนินการพัฒนาและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการนำาเข้าข้อมูลสารสนเทศ โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครกบัระบบสารสนเทศคณะ ให้
มีความรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำามากที่สุด รองรับกับการดำาเนิน
งานตามคำารบัรองในการปฏบิตัริาชการและการประกนัคณุภาพการศกึษา

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประกอบกบัสามารถใชเ้ปน็
เครื่องมือในการจัดทำารายงานสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
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แนะนำ�ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี

จากสภา

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ครั้งที่	
๑๐/๒๕๕๒	เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๒	ที่ผ่านมา	นายปัญญา	
มหาชัย	 อธิการบดี	 	 ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่า	 เนื่องจากนาย
นิกร		สุขปรุง		ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	และ
ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 ได้เกษียณ
อายุราชการ	และขณะนี้ดำารงตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษาอธิการบดี	ใน
โอกาสนีจ้งึขอแนะนำา	ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยธ์รี�ธ�ร ศรมีห�		ปฏบิตัิ
หนา้ทีผู่อ้ำานวยการสำานกังานอธกิารบด	ีและจะปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผู้
ชว่ยเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัแทน		และในระหวา่งทีร่บัชว่งตอ่
ขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยให	้ นายนิกร	 สุขปรุง	 	 ช่วยงานสภา
มหาวิทยาลัยไปอีกสักระยะหนึ่ง

	 เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๒	ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ครั้งที่	๑๐/๒๕๕๒										นาย
พิเชฐ	 	 แสงนิศากร	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิ		ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่า		เมื่อวันที่		๒๐		ตุลาคม		
๒๕๕๒			ได้เดินทางไปร่วมเปิดงาน		China	ASEAN	expo	
ณ	นครหนานหนิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีนและในโอกาส
นี้ได้พบกับท่านกงสุลใหญ่	 ประจำานครหนานหนิงและได้
เรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวโน้มความร่วมมือทางด้าน
การศึกษากับมหาวิทยาลัยในนครหนานหนิง	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	ซึง่มชีือ่เสยีงและประสบความสำาเรจ็เรือ่งการ
ศึกษา	และเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อมโยงทางการ
ศกึษา		เนือ่งจากเปน็มหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่นภมูภิาคจะเนน้การ
สอนเรือ่งของวฒันธรรมทอ้งถิน่	จงึนำาเสนอมหาวทิยาลยัมา
เพื่อทราบ	และจะได้ประสานต่อไป

ความร่วมมือทางด้านการศึกษา

กับ “สาธารณรัฐประชาชนจีน”

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

 ให้เข้ากับเทศกาล“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เรามีหลาก
หลายวิธีง่ายๆ ซึ่งนำามาจาก forward mail ที่จะส่งเสริมให้ปี ๒๕๕๓ ที่
กำาลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่ดี ปีที่เฮงของคุณ 

ทำาความสะอาดบ้านรับปีใหม่
	 ปีใหม่ทั้งทีต้องทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ	 ที่
จะเข้�ม�สู่ครอบครัว	 เช็ดกระจกทุกบ�นให้สะอ�ดเพื่อชีวิตที่สดใส	ห้องครัว
ต้องพิถีพิถันม�กหน่อยเพร�ะเป็นขุมพลัง	ของบ้�น	หิ้งพระต้องสะอ�ดเสมอ
ไม่ใช่เฉพ�ะวันปีใหม่เท่�นั้น	 ภ�พที่ประดับในบ้�นถ้�ฉีกข�ดหรือเป็นภ�พที่
ไม่เป็นมงคลควรเปลี่ยนใหม่ให้หมด

อาหารตักบาตรตามวันเกิด
 คนเกิดวันอ�ทิตย์เน้นเมนูไข่	 คนเกิดวันจันทร์ควรใช้อ�ห�รที่
ทำ�จ�กสัตว์ปีก	 คนเกิดวันอังค�รต้องใช้อ�ห�รประเภทเส้น	 คนเกิดวันพุธ
สีสันของอ�ห�รเน้นไปที่สีเขียว	 คนเกิดวันพฤหัสบดีควรเลือกผักและผลไม้
ประเภทเถ�เป็นส่วนประกอบของอ�ห�ร	 คนเกิดวันศุกร์อ�ห�รต้องเน้นรส
หว�นและมีกลิ่นหอม	 คนเกิดวันเส�ร์เลือกของขมและของดำ�ม�ตักบ�ตรจะ
เหม�ะที่สุด

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
	 เพื่อคว�มเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่	 คุณควรสักก�ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คุณเลื่อมใส	 เริ่มต้นที่หิ้งพระที่บ้�น	 ศ�ลพระภูมิ	 และควรเดินท�งไปกร�บ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำ�คัญ	 อ�ทิ	 หกเทพศักดิ์สิทธิ์บริเวณแยกร�ชประสงค์	 อัน
ได้แก่	 ท้�วองค์อมรินทร�ธิร�ช	 ท้�วมห�พรหม	 พระน�ร�ยณ์ทรงสุบรรณ	
พระพิฆเนศวร	 พระตรีมูรติ	 พระลักษมีเทวี	 นอกจ�กนี้ยังมีวัดมังกรกมล�
ว�ศหรือเล่งเน่ยยี่	ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของเหล่�ทวยเทพจีน	อนุส�วรีย์รัชก�ลที่	๕	
วัดสำ�คัญต่�งๆ	และที่ข�ดไม่ได้นั่นคือพระในบ้�นของคุณเองคือ	คุณพ่อ	คุณ
แม่	และญ�ติผู้ใหญ่ที่คุณเค�รพ

ทำาบุญทำาทานทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
 วันปีใหม่ต้องทำ�บุญทำ�ท�นให้ม�กที่สุด	 ไม่ว่�จะเป็นก�รให้
อ�ห�รกับหม�แมวจรจัด	 ให้เงินคนร่อนเร่พเนจร	 คนพิก�ร	 บริจ�คเงินให้
มูลนิธิต่�งๆ	 ต�มกล่องรับบริจ�ค	 ทำ�บุญโลงศพ	 อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรที่ช่วยเหลือคนด้อยโอก�ส	 หรือใครที่คิดเอ�ไว้ว่�ปีใหม่จะไปทำ�บุญ
ทำ�ท�นที่ไหน	 ก็ใช้โอก�สวันปีใหม่ทำ�สิ่งนั้นให้สำ�เร็จต�มคว�มมุ่งหม�ยจะ
เป็นก�รดีม�ก

จัดโต๊ะทำางานใหม่
 ก�รมีโต๊ะทำ�ง�นที่ยุ่งเหยิงก็จะทำ�ให้ก�รง�นไม่ร�บรื่นไปด้วย	
ช่วงปล�ยปีก็เริ่มต้นเคลียร์เอกส�รที่ไม่ใช้แล้วไปเป็นกระด�ษรีไซเคิลหรือ
กำ�จัดให้เรียบร้อย	 โน้ตที่แปะไว้เต็มเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทิ้งไปให้หมด	
น�มบัตรที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว	 ก็โละออกเพร�ะจะเป็นเคล็ดให้มีคนติดต่อ
ง�นใหม่ๆ	 เข้�ม�	 รูปที่อยู่บนโต๊ะม�น�น	 ก็ห�รูปใหม่ม�เปลี่ยนบ้�ง	 อ�จจะ
เป็นรูปที่สร้�งแรงบันด�ลใจในด้�นต่�งๆ	 อ�ทิเช่น	 รูปสถ�นที่ท่องเที่ยวที่
ว�งแผนจะไปในปีหน้�	 หรือน�งแบบในดวงใจเพื่อสร้�งกำ�ลังใจในก�รดูแล
รูปร่�งของคุณ

รวยรับปีใหม่
 ถ้�อย�กมีเงินไหลเข้�กระเป๋�ไม่ข�ดส�ย	 ปีใหม่ที่จะถึงนี้ต้อง
เปลี่ยนม�ใช้กระเป๋�สต�งค์ใบใหม่	ใส่เงิน	๙๐๐	หรือ	๙,๐๐๐	บ�ท	ไว้หนึ่งวัน
หนึ่งคืนแล้วค่อยเอ�กระเป๋�สต�งค์ม�ใช้ในวันรุ่งขึ้น	 ทำ�แบบนี้เพื่อเป็นเคล็ด
ว่�จะมีเงินเก็บม�กกว่�เงินที่จ่�ยออกจ�กกระเป๋�

ปีใหม่ต้องถ่ายรูปปลา
 ปล�ขึ้นชื่อว่�เป็นสัตว์มงคลของช�วจีนม�ช้�น�น	 ฉะนั้นปีใหม่นี้
ไปเที่ยวที่ไหนก็ถ่�ยรูปปล�ม�เก็บไว้เป็นที่ระลึก	 ยิ่งอัดม�ไว้ประดับบ้�นก็ยิ่ง
ดี	 แต่ก็ต้องเลือกชนิดและสีของปล�ด้วย	ส่วนใหญ่จะนิยมสีแดง	สีเงิน	หรือ
สีทองเพร�ะเป็นสีแห่งโชคล�ภ	เงินทอง	และคว�มเจริญรุ่งเรือง

นานาสาระ

เคล็ดดีๆ ให้โชคดีปีใหม่
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้กำ	หนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่								
ผู้สำ	เร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ประจำ	ปีการศึกษา	๒๕๕๐-	๒๕๕๑	ในระหว่าง
วันที่	๑๓	-	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมอย่างคึกคัก	 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
ยินดีและความอบอุ่นในการได้กลับมาสู่บ้านได้พบปะครูบาอาจารย์และเพื่อนพ้องแห่งครอบครัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกครั้ง

CONGRATETULATIONS
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้
สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐- ๒๕๕๑  ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ในการนี ้พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอทีปังกรรัศมีโชติ โดย
เสดจ็ดว้ย รวม ๕ วนั มผีูส้ำาเรจ็การศกึษาทัง้สิน้ ๒๘,๕๖๕ คน จำาแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี ๒๗,๒๗๐ คน ระดับปริญญาโท ๑,๒๘๓ คน 
และปริญญาเอก ๑๒ คน ซึ่งผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒๖ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ยงัความปลาบปลืม้ปติยินิดแีกช่าวมหาวทิยาลยั
ราชภัฏและพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นล้นพ้น

 และในบ่ายวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง
ศ์พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมี
โชติ ณ ห้องรับรองหอประชุมมหาวชิราลงกรณ พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลย์สงคราม ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรนำานายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ๑๐ แห่ง ทูล
ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ดพ่ระเจา้วรวงศเ์ธอพระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ดังนี้ มรภ.สกลนคร มรภ.สุรินทร์ มรภ. 
ศรีสะเกษ มรภ.ชัยภูมิ มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.บุรีรัมย์ ทูลถวายปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.
มหาสารคาม ทูลถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มรภ.อุบลราชธานี ทูลถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิภาค มรภ.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
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นครราชสีมา ทูลถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน และ มรภ.อุดรธานี 
ทูลถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้า
ทลูละอองพระบาท ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายของทีร่ะลกึในโอกาส
เสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองคไ์ปในการพระราชทานปรญิญาบตัร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย โหวดทองคำา ถวายแด่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อย
ดอกหมากและผา้ไหมลายสาเกตถวายแด ่พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์   พระวรชายาฯ  และของเล่นรถบังคับถวายแด่พระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง ๕ วัน เต็มไปด้วย

บรรยากาศของการแสดงความยนิด ีรอยยิม้แหง่ความภาคภมูใิจของ
ผูส้ำาเรจ็การศกึษา ตลอดจนญาตผิองเพือ่นและผูม้ารว่มงาน นัน่เปน็
เพราะมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครไดร้บัความรว่มมอืจากบคุลากร
และไดร้บัความอนเุคราะหส์นบัสนนุเพือ่เตรยีมความพรอ้มในพธิดีงั
กล่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน สื่อมวลชนและประชาชนในจังหวัด
สกลนคร ตลอดจนสำานกัราชเลขานกุารในพระองค ์ศรภ.สว่นลว่งหนา้ 
สกอ. สำานักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จึง
ประสบความสำาเร็จด้วยด ี   
 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี  กล่าวว่า “ความสำาเร็จ
ในการเปน็เจา้ภาพจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรนัน้ เปน็ความ
สำาเร็จจาก “พลังความร่วมมือ” ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงขอ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยและ
ชาวจังหวัดสกลนครจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไป”
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
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อธิการบดีพร้อมภริยา ร่วมพิธีอัญเชิญกระทงพระราชทาน 

ในงาน“เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล”
 จงัหวดัสกลนครรว่มกบัเทศบาลเมอืงสกลนครตลอดจนสว่นราชการและ
เอกชนในจังหวัดสกลนคร จัดงาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสอง
เพ็งไทสกล” ขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานไฟพระประทีปจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และกระทงพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกมุาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวร
ราชาธินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ และ 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รวม ๑๒ พระองค์ โดยนายปัญญา 
มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อม รศ.รัตนา มหาชัย 
ภรยิา เปน็ผูอ้ญัเชญิกระทงพระราชทานพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้สริวิณั

วลนีารรีตัน ์จากพระตำาหนกัภพูานราชนเิวศนเ์พือ่
ประกอบพธิแีละอญัเชญิลงลอยดว้ยพธิอีนัยิง่ใหญ่
สมพระเกียรติ มีขบวนแห่รถอัญเชิญพระประทีป
และกระทงพระราชทาน ๑๓ ขบวน ซึง่ตกแตง่อยา่ง
งดงาม ในการนี ้สถาบนัภาษา ศลิปะ และวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดต้กแตง่รถอญัเชญิ
กระทงพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
สิริวัณวลีนารีรัตน์พร้อมจัดนางนพมาศประจำารถ 
และกองพัฒนานักศึกษานำานักศึกษาหอพักในเข้า
ร่วมขบวนแห่อันแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ซึ่งมีประชาชนจากทุกอำาเภอและจังหวัดใกล้เคียง

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญกระทง
พระราชทานลงลอยที่สระ
พังทองชมการจุดพลุตลอด
จนการประกวดนางนพมาศ
ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่อย่าง
คึกคัก

 ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วม
กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครขึ้น โดยทำาการตรวจประเมินสุขาภิบาลและตรวจสอบคุณภาพอาหารของร้านค้าภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ในวนัที ่๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๒ จำานวน ๒๕ รา้น มรีา้นคา้ทีผ่า่นเกณฑ์
การประเมินได้รับป้ายรับรองความสะอาด  “Clean Food Good Taste”  จำานวน ๘ ร้าน คือ ร้าน
นกน้อย  ร้านน้องหมู  ร้านคุณป้า  ร้านน้องแจ็ค ร้านภัทรพร  ร้านกาแฟเด่นชัย ร้านสุพัตราผลไม้   
ร้าน Ice cream little Princess               

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบป้าย “Clean Food Good Taste” 
ให้้ร้านค้าใน มรสน. ที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลและคุณภาพ

      ในการนี้เพื่อเป็นเกียรติและ

รับรองความสะอาดของร้าน

ค้า  จึงได้จัดพิธีมอบป้ายรับรอง

ความสะอาด “Clean Food 

Good Taste”   ณ ห้องสร้อยสุ

วรรณา  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐  เมื่อ

วนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๒  โดยได้

รบัเกยีรตจิาก ผศ.สวุรรณ  หนัไช

ยุงวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

พิ เศษ  เป็นตัวแทนรับมอบ

ป้ายจากสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนครและมอบป้าย

รับรองความสะอาด “Clean 

Food Good Taste” ให้กับร้าน

ค้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดัง

กล่าว
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       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้ทำาการวิจัยด้านเทคโนโลยี 
เทอร์โมอิเล็กทริก ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี จึงได้จัด
ประชุมประจำาปีเทอร์มออิเล็กทริกระดับชาติ 
ครั้งที่ ๑ ขึ้น ณ  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสกลนคร ระหวา่งวนัที ่๒ - ๓ พฤศจกิายน 
๒๕๕๒ เพื่อให้นักวิจัยได้นำาเสนอผลงานวิจัย 
การอภปิรายเพือ่หาแนวทางการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกและสร้างเครือข่าย
การวิจัยและการพัฒนาการวิจัยด้านเทอร์มออิ
เล็กทริก จากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศ ให้เกิด

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน. รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมประจำาปีเทอร์โมอิเล็กทริกระดับชาติ ครั้งที่ ๑
การวิจัยร่วมและพัฒนาให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้จริง เห็นเป็นรูป
ธรรม มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศ
ชาติ  
 การประชุมนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี                  
บรูณา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ศนูยว์จิยัเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสกลนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีมหาวทิยาลยั
นครพนม มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
ขอนแก่น  ส่วนรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ
จากวิทยากรรับเชิญ และการนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ

ภาคโปสเตอร์ในเรื่องเทอร์โมอิเล็กทริก จากผู้เข้าร่วมประชุมรวม
จำานวน ๕๐ คน ได้มีการนำาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยด้าน             
เทอร์โมอิเล็กทริก จากผู้วิจัยทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนิสิต นักศึกษา 
อาจารย์  และนักวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 นอกจากนี้  ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มี
การนำาผู้เข้าร่วมประชุมเที่ยวชมเมืองสกลนคร  โดยนั่งรถรางชม
เมือง  สถานที่แรกคือวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง  จากนั้นก็เดิน
ทางไปทีว่ดัปา่สทุธาวาส ซึง่เปน็ทีเ่กบ็อฐัขิองหลวงปูม่ัน่และหลวงปู่
หลุย  แล้วเดินทางต่อไปที่หนองหารขึ้นเรือยอร์จของเทศบาลเมือง
สกลนครเพื่อเดินทางไปยังวัดดอนสวรรค์  และกลับมารับประทาน
อาหารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งสร้างความประทับใจ
ในเมอืงแหง่ธรรมมะสกลนครใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการประชมุครัง้นีอ้ยา่ง
ถ้วนหน้า

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

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทน
พระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันฟุตบอล
ภูพานราชนิเวศน์ ประจำาปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร และนายปัญญา มหาชัย อธิการบดี ตลอดจนหัวหน้า
ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีและชมฟุตบอลคู่ชิง
ชนะเลิศระหว่างทีมจังหวัดอุดรธานีและทีมจังหวัดยโสธร ซึ่งผล
ปรกฏว่าทีมจังหวัดยโสธรชนะทีมจังหวัดอุดรธานีไป ๑ ประตูต่อ 
๐ ควา้ถว้ยพระราชทานภพูานราชนเิวศนพ์รอ้มเงนิรางวลัไปครอง 

ภูพานราชนิเวศน์คัพ ประจำาปี ๒๕๕๑
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 ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ คริสตจักรแบ๊บติส
สกลนคร นำานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง ค.บ. และ 
ศ.ศ.บ. จำานวน ๑๔ คน เข้าร่วมโครงการ LIFE CAMP ระหว่าง
วนัที ่๑๙ - ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ ณ วงัรรีสีอรท์ จงัหวดันครนายก 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจาก
เจ้าของภาษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ภาษา นำานักศึกษาเข้าร่วม LIFE CAMP

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์และถอดบทเรียน

อธิการบดีร่วมให้กำาลังใจในมหกรรมคนพิการสากล

i n  S N R U

 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รว่มเปน็เกยีรตแิละเปน็กำาลงัใจใหก้บัคนพกิารทีเ่ขา้รว่มงานมหกรรมวนั
คนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ประจำาปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรองผู้ว่าราชกา
รจงัหวดัสกลนคร เปน็ประธานในพธิเีปดิงาน ซึง่จดัโดยสำานกังานพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เพื่อเปิดโอกาสให้
คนพิการได้เผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพ
คนพิการรวมทั้งได้รับรู้สิทธิและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง โดย
สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร          
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

 ส�ข�วชิ�ส�ธ�รณสขุชมุชน	คณะวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี	จดัสมัมน�หลงัฝกึทกัษะประกอบวชิ�เรยีน	และถอดบทเรยีนให้
กับนักศึกษ�ส�ธ�รณสุขชุมชน	ชั้นปีที่	๓		ที่ออกฝึกทักษะในร�ยวิช�	ก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น	๑	เภสัชวิทย�	ระบ�ดวิทย�	สุขศึกษ�	
และอน�มัยครอบครัว	ในวันที่	๒๐	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๒		ณ	ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์	โดยมีกิจกรรมก�รนำ�เสนอผลก�รฝึก
ทักษะประกอบวิช�เรียน	ต�มสถ�นีอน�มัยที่เป็นแหล่งฝึกทั้ง	๑๑	แห่ง	ในเขตจังหวัดสกลนคร	ในก�รนี้ท�งส�ข�วิช�ฯ	ได้เชิญอ�จ�รย์
ผู้สอน	ทีมอ�จ�รย์พย�บ�ลจ�กโรงพย�บ�ลสกลนคร	และอ�จ�รย์พีเ่ลี้ยงในแต่ละสถ�นีอน�มยั	ร่วมรบัฟงัก�รสมัมน�และร่วมประชมุ
ถอดบทเรียน	เพื่อเป็นก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนให้กับนักศึกษ�	พร้อมกันนี้ได้เปิดโอก�สให้นักศึกษ�ส�ข�วิช�ส�ธ�รณสุขชุมชนชั้น
ปีที่	๒	ได้เข้�ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	ก�รเรียนรู้เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รฝึกทักษะประกอบวิช�เรียนในครั้ง
ต่อไป
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U LIFE ZONE  กองพัฒน�นักศึกษ�	ร่วมกับ	องค์ก�รบริห�รนักศึกษ�ภ�คปกติ	และ	ภ�ค	กศ.ป.		
และศูนย์ก�รศึกษ�ภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย	(ศูนย์มุกด�ห�ร)	จัดง�นสืบส�นประเพณีลอย
กระทงมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร	ประจำ�ปี	 ๒๕๕๒	 ในวันที่	 ๑	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๒	
ณ	 สวนสุขภ�พหนองหญ้�ไซ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร	 ก�รสืบส�นประเพณีอันดี
ง�มครั้งนี้มีขบวนแห่กระทงที่จัดทำ�โดยนักศึกษ�พร้อมน�งนพม�ศ	 ๗	 ขบวน	 โดยมีน�ย
ปัญญ�	มห�ชัย	อธิก�รบดี	 เป็นประธ�นพร้อมร่วมพิธีลอยกระทงกับอ�จ�รย์	 เจ้�หน้�ที่	
นักศึกษ�	 และประช�ชนจ�กชุมชนใกล้เคียง	 นอกจ�กนี้มีก�รจุดพลุ	 ก�รแสดงดนตรีพื้น
เมือง	ก�รประกวดกระทงและก�รประกวดน�งนพม�ศ		ซึ่งผลก�รประกวดมีดังนี้

	 เหล่�ก�ช�ดจังหวัดสกลนคร	 ได้เข้�ตรวจเยี่ยม	
น�งส�วใหม่	 ทุมสี	 นักศึกษ�ส�ข�วิช�สังคมศึกษ�	 คณะ
ครุศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร	 ที่ได้รับทุนก�ร
ศึกษ�ในพระร�ช�นุเคร�ะห์สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	
สย�มบรมร�ชกุม�รี	เมื่อวันที่	๖	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๒	โดยมี	
น�ยพรเทพ	 เสถียรนพเก้�	 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�กีฬ�
ผศ.ภ�วิณี	แสนชนม์	ผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�นักศึกษ�	และ
น�งส�วอ่อนศรี	ฝ่�ยเทศ	ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนก�รศึกษ�
ของมห�วิทย�ลัย	ให้ก�รต้อนรับ

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร	โดยน�ยประสิทธิ์	คะ
เลรัมย์	รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�	ได้นำ�อ�จ�รย์	เจ้�
หน้�ที่และนักศึกษ�	 เข้�ร่วมกิจกรรมไทยส�มัคคีไทยเข้มแข็ง	
ณ	ล�นรวมน้ำ�ใจไทสกล	 เมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๒	
ที่ผ่�นม�

สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 	 	 									ผลการประกวดกระทง
ชนะเลิศ	 					คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร
รองอันดับ	๑		คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
รองอันดับ	๒		คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
รองอันดับ	๓		คณะวิทย�ก�รจัดก�ร
ร�งวัลชมเชย		คณะครุศ�สตร์	คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม	และ	 	

							 						ศูนย์มุกด�ห�ร

	 	 	 		ผลการประกวดนางนพมาศ
น�งนพม�ศ			น.ส.อัญชลี	จันทะฝ่�ย	คณะวิทย�ก�รจัดก�ร	
รองอันดับ	๑		น.ส.วรรณศิริ	ต�มประกอบ	คณะวิทย�ก�รจัดก�ร
รองอันดับ	๒			น.ส.ป�หนัน	วระคันทักษ์	คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
รองอันดับ	๓		น.ส.ศศิธร	ทัศนพงษ์	คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
รองอันดับ	๔		น.ส.อัจฉร�ภรณ์	บุญกอง	คณะวิทย�ก�รจัดก�ร
ขวัญใจร�ชภัฏ		น.ส.ไตรทน�	ขันติสุข	ศูนย์มุกด�ห�ร

U

U
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 คณะกรรมการนักการเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขันกีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๒  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยนายปัญญา มหาชัย อธิการบดีเป็นประธานเปิด

การแข่งขัน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติและชมขบวน

พาเหรดซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ คณะสี  ส่วนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

เป็นกีฬาเบ็ดเตล็ด ในภาคค่ำาเป็นงาน “Sport Night สังสรรค์่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการ

แข่งขันประเภทต่างๆ และชมการแสดงของแต่ละคณะสีสลับ

กับการจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่จากอธิการบดี ผู้บริหาร

และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน ซึ่ง

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสมัครสมานสามัคคีเป็น

อย่างยิ่ง
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 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  จัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และข้าราชการ ประจำา

ปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงยิมเนเซียม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งเป็นสองสี คือ

สีเขียว ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และข้าราชการพลเรือน 

สีชมพู ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งสองสีได้จัด

ขบวนพาเหรดทั้งสวย แปลก และแหวกแนว เคลื่อนจากหน้า

สำานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าสู่โรงยิมเนเซียมเพื่อ

ทำาพิธีเปิดการแข่งขัน สร้างความตื่นตาแก่ผู้ชมตลอดสองข้าง

ทาง ตามธรรมเนยีมการจบัฉลากเพือ่เฟน้หาประธานและผูก้ลา่ว

รายงาน ปรากฏว่า ผศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ เป็นประธาน

เปิดการแข่งขัน และ ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ เป็นผู้กล่าว

รายงาน ผศ.สุวรรณ หันไชยยุงวา เป็นผู้ลั่นฆ้องเปิดพิธี

  ส่วนการแข่งขันกีฬาเน้นการแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ดเพื่อ

สร้างความสามัคคีและความสนุกสนาน ในภาคค่ำา่เป็นงาน 

“สงัสรรคป์ใีหม ่รวมใจเปน็หนึง่เดยีว” โดยคณะตา่งๆ ไดจ้ดัชดุการ

แสดงสุดอลังการ สลับกับการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

ประเภทต่างๆ และการจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ ซึ่งสร้าง

ความรื่นเริงให้กับคณาจารย์และข้าราชการอย่างถ้วนหน้า

การแข่งขันกีฬาบุคลากร มรสน. และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
 นางสาวชนิดา แก้วดี (น้องแอน) นักศึกษาสาขา
วชิาการศกึษาพเิศษ ชัน้ปทีี ่๓ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร เป็นนักศึกษาที่มีการเรียนดีเห็นได้จากการได้รับเกียรติ
บัตรผลการเรียนดีเด่นสองปีซ้อนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ 
ปจัจบุนัมตีำาแหนง่เปน็ประชาสมัพนัธข์องสมาคมคนพกิารจงัหวดั
สกลนคร นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเล่นกีฬาเทเบิล
เทนนสิอกีดว้ย โดยมรีางวลัการนัตคีวามสามารถคอืรางวลัรองชนะ
เลศิอนัดบัที ่๒ เหรยีญทองแดง ในกฬีาเทเบลิเทนนสิประเภทหญงิ
คู่่ จากการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “ศรีตรังเกมส์” ณ จังหวัด
ตรัง ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา   
 ด้วยความสามารถดังกล่าวจึงได้รับการพิจารณาให้เป็น
คนพิการดีเด่น ประเภทกีฬาคนพิการ  เนื่องในวันคนพิการ
สากล จังหวัดสกลนคร ประจำาปี ๒๕๕๒ ภายใต้แนวคิด “พลังคน
พิการ เพื่อคนพิการ เพื่อสังคม” โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับว่าได้สร้างชื่อและความ
ภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย  ถือเเป็นแบบอย่าง
ทีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัตินเปน็นกัศกึษาทีด่ ีเปน็ลกูทีด่ ีและเปน็
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

บุคคลวันนี้
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