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  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกอง
พัฒนานักศึกษา ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำาปี ๒๕๕๓ และ
นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี ๖ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
โดยนายปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธาน
เปิดการปัจฉิมนิเทศพร้อมกล่าวแสดงความยินดี
และให้โอวาทแก่ว่าท่ีบัณฑิต
 ในการนี้ ผศ.สุวิมล โฮมวงศ์ หัวหน้า
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ พร้อม
คณะ ได้มามอบเทคนิคการพูดเกี่ยวกับ “พูด
อย่างไรให้ได้งาน” และให้ความรู้ในการเสริม
สร้างเรื่องของบุคลิกภาพ “บุคลิกภาพดี มีชัยไป
กว่าครึ่ง” ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน จากนั้น 
คุณวิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี 
ออลล์ จำากัด (มหาชน) ได้ให้ข้อคิดและแนวทาง
เก่ียวกับ “คุณสมบัติอย่างไร...ท่ีนายจ้างต้องการ” 
เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สำานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ในการจัด
นิทรรศการงาน อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ 
มาให้บริการแก่นักศึกษาอีกด้วย

 นอกจากน้ียังมีการช้ีแจงในเร่ืองของแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิชาการ การเงิน 
กิจการนักศึกษา และกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้สำาเร็จการศึกษา โดยผู้อำานวย
การส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมคณะ และปิดการปฐมนิเทศโดยรับโอวาท
จากนายประสิทธ์ิ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษา ซ่ึงการหล่อหลอมท้ัง
ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การกล่อมเกลาเพ่ือให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ และ
เสริมสร้างความพร้อมในการปัจฉิมนิเทศดังกล่าว มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่าจะทำาให้ว่าท่ีบัณฑิตเป็นบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานตลอดจนเป็นคนดีของสังคมต่อไป เพ่ือศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้องท่ีมาร่วมแสดงความยินดีในคร้ังน้ี

 ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่   ๙ - ๑๒   มีนาคม   
๒๕๕๓   ณ   ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดย  ดร.กิตติชัย  โสพันนา  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  เป็น
ประธานในการเปิดการอบรม
 วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมคร้ังน้ี  เพ่ือให้นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการได้่ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่อง
การตรวจสอบคุณภาพนำา้  แบบ BOD  COD การไตรเตรท  
การย้อมสีเนื้อเยื่อแบบใส่สารธรรมชาติ   การเขี่ยเชื้อและการ
สกัดสาร  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ฯลฯ  โดยมีบุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร  ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์  ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ร.ร.นครพนมวิทยาคม จัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์” แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๓ 
และนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสกลนคร
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ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจำาปี ๒๕๕๓

และนัดพบแรงงานย่อน จ.สกลนคร
	 เดือนเมษายนมาถึงแล้ว	 ถือว่าได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ	
ด้วยอากาศท่ีร้อนระอุและแสงแดดท่ีแผดเผา	 แต่เม่ือได้ยินเสียงจ๊ักจ่ันร้อง
ระงม	และได้มองเห็นดอกคูณบานสพร่ังเหลืองอร่ามแข่งกันแล้ว	กลับทำาให้
ฤดูร้อนน้ีช่างมีเสน่ห์น่าภิรมย์อยู่ไม่น้อย
	 ต้ังแต่วันท่ี	 ๑๒	 เมษายน	 จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์หยุดฉลอง
กันยาวไปจนถึงวันท่ี	 ๑๘	 เมษายน	 รวม	 ๗	 วันเต็ม	 นับเป็นอีกเทศกาล
แห่งความสุขเล็กๆ	 ของพ่ีน้องชาวไทยเท่าท่ีพอจะไขว่คว้าหากันได้ในยาม	
สถานการณ์บ้านเมืองร้อนระอุไม่แพ้อากาศ	 และนับเป็นเทศกาลรวมญาติ	
ซ่ึงผู้ท่ีอยู่ทางไกลก็จะกลับไปบ้านรดนำา้ดำาหัวผู้สูงอายุ	 ผู้หลักผู้ใหญ่ท่ี
เคารพนับถือ	 บางครอบครัวก็เข้าวัดทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ	
บางครอบครัวก็วางโปรแกรมท่องเท่ียว	 แต่ไม่ว่าจะเกรณีใดก็ขอให้เดินทาง
โดยสวัสดิภาพปลอดภัย	 ท้ังข้ึนและล่อง	 ใครรับผิดชอบขับรถ	ควรจะพัก
ผ่อนให้เพียงพอ	อย่าประมาท	เพราะอยากให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของ
สังคมไทยกันถ้วนหน้า	โดยปราศจากเหตุการณ์ร้ายเศร้าสลดใดใด
	 แต่ก่อนท่ีจะดำาเนินตามโปรแกรมท่ีต้ังไว้	 ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน	
ร่วมงานประเพณีปีใหม่ไทยครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ในวันท่ี	 ๙	 เมษายน	๒๕๕๓	ณ	ลานสวนไม้หอม	 หน้าอาคาร	๒	 ซ่ึงจะ
เร่ิมพิธีโดยการไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมี	 เจ้าปู่หนองหญ้าไซ	 ในช่วง
เช้า	และเร่ิมรดนำา้ขอพรผู้สูงอายุ	อธิการบดี	ผู้บริหาร	ในเวลา	๑๐.๐๐	น.								
จากนั้นใครจะรดนำา้ดำาหัวกันก็เให้ต็มที่	 (แต่ต้องรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยด้วยนะคะ)	 และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน	 พร้อมกับ
ชมการแสดงดนตรี	 การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน	 ฯลฯ	 ขอบอกว่าใครพลาด
แล้วต้องรอกันอีกถึง	๑	 ปี	 เลยทีเดียว	 เพราะฉะน้ันอย่าลืมมาร่วมงานกัน	
เยอะๆ	นะคะ

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน๑๖
  เชิญร่วมงานสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
  ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บ ท ค ว า ม 
พิพิธภัณฑ์ภูพาน กับ ปัญหาใต้จมูก 
: คุณสรรค์สนธิ บุณโญทยาน 

สภาปริทรรศ์  ๘

บุคคลวันนี้๑๕
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน
       “วันสตรีสากล”
นศ.FoodSci คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูปจากข้าวฮาง

นานาสาระ

สงกรานต.์..มีอะไรมากกว่า
     ...การสาดนำา้

๑๐
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับเทศบาลตำาบลสามัคคีพัฒนา

 ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายประมวลชัย สิงห์คาม นายก
เทศมนตรีตำาบลสามัคคีพัฒนา อำาเภออากาศอำานวย จังหวัด
สกลนคร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
บุคลากร นักศึกษาและประชาชน การสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนา
ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการฝึกอบรม การทำาวิจัยร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ร่วมกันดำาเนินการบริการและส่งเสริม
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานส่งเสริมและให้คำา
ปรึกษางานการจัดตั้งอาชีพของชุมชน โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่าย
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลตำาบลสามัคคีพัฒนา อำาเภอ

อากาศอำานวย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

 ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์  ได้
ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง ในวันท่ี  ๓๐  
เมษายน  ๒๕๕๓  อาศัยข้อ  ๕  แห่งข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และฉบับท่ี  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๒  
ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
คณบดี เพ่ือดำาเนินการสรรหาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์  
 คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการ
แสดงวิสัยทัศน์  และแผนพัฒนาคณะ
ครุศาสตร์ ของผู้สมควรได้รับการสรรหา
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ จำานวน  ๔  
ราย  ประกอบด้วย  ดร.พจมาน  ชำานาญ
กิจ  รศ.พชร มีกลาง ผศ.ดร.เพลินพิศ  
ธรรมรัตน์ และ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสด์ิ 
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ  และ
ผู้สนใจ เม่ือวันท่ี  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  
๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 
๑๐ ช้ัน ๒   และจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

สังกัดคณะครุศาสตร์ิ์ลงคะแนน
เลือกสรรผู้สมควรได้รับการสรรหา
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์โดยมีผู้
มาใช้สิทธิอย่างคึกคัก  ณ  ห้องโถง  
ช้ัน ๑  อาคาร ๑๐ เม่ือวันท่ี  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา โดย
ได้นำาผลการลงคะแนนสรรหาดัง
กล่าวนำาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ซ่ึงสภามหาวิ
ทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้ ผศ.ดร.
วาโร เพ็งสวัสด์ิ ดำารงตำาแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หนองหาร
หลวงจึงขอร่วมแสดงความยินดี
กับท่านและชาวคณะครุศาสตร์มา    
ณ โอกาสน้ี

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะครุศาสตร์คนใหม ่
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวสดิ์

คณบดีคณะครุศาสตร์
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     ผู้บริหารและคณาจารย์ มรสน. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และคณะทั้ง ๖ คณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : 
การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ   ระหว่างวันที่ 
๓ - ๔  มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ โดยนาย
ปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อม
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : แนวคิด  นโยบายและแนวปฏิบัติ” 

 การประชุมเชิงปฏบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้
บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
นำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก
หลักสูตร  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตโดย 
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อม
คณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจพร้อม
แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากสมาชิกของแต่ละคณะ เพ่ือนำา
เสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในท่ีประชุม โดยมีคณาจารย์
เข้าร่วมอบรมเป็นจำานวนมากท้ังสองวัน

พนักงาน แม่ค้าศูนย์อาหารโรงเรียนร่องคำา จ.กาฬสินธุ์ 
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศ ูนย ์อาหาร มรสน.

  งานบริการศูนย์อาหาร
โรงเรียนร่องคำา อำาเภอร่องคำา 
จ.กาฬสินธ์ุ โดยนางวราภรณ์ 
นามมณี ผู้จัดการศูนย์อาหาร
โรงเรียนร่องคำา ได้นำาพนักงาน 
แม่ค้าศูนย์อาหาร เข้าศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ ๕ 

มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดย ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายนิกร สุขปรุง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
และนางวาสนา จักรศรี หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่งานอนามัยและสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับ 
บรรยายสรุปการบริหารจัดการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมนำาชมการประกอบกิจการศูนย์อาหารทั้ง 
๒ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์อาหารข้างอาคาร ๘ และศูนย์อาหารทานตะวัน และชมสาธิตการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลอาหาร
จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งสร้างความ
ประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง



À πÕßÀ“√À≈«ß    ๖

 

N e w s  R e s e a r c h             ข่าวสารงานวิจัย

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร มรสน. 
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำารุงการศึกษา บ.กศ.  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 คณะกรรมการตามคำาสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ที่ ๕๕๘/๒๕๕๒  ลงวัน

ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒  ได้พิจารณาการ

ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอก

งบประมาณ งบบำารุงการศึกษา (บ.ก.ศ.)  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยนำา

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

และมีมติอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการ  

วิจัยฯ ในคราวประชุมฯ  ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๒  

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  

จำานวน ๑๓  โครงการ  เป็นเงินจำานวน 

๓๕๕,๐๐๐ บาท  แบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ  

ดังแผนภูมิ แผนภูมิแสดงจำานวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำาแนกตามหน่วยงาน

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากร มรสน.  
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 
      คณะกรรมการตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี ๖๘๔/๒๕๕๒ ลงวันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ได้พิจารณา

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน  ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓  ในคราวประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และวันอังคาร ที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒  

ประกอบด้วยงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  จำานวน  ๘ โครงการ  และจำานวน ๑ แผนงานวิจัย (๓ โครงการย่อย)  เป็น

เงิน ๒,๔๐๖,๗๐๐ บาท  และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำานวน ๑๓ โครงการ  เป็นเงิน ๒,๗๙๔,๓๐๐ บาท  รวม

ทั้งหมด จำานวน  ๒๑ โครงการ  และจำานวน ๑ แผนงานวิจัย (๓ โครงการย่อย)  เป็นเงิน ๕,๒๐๑,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น  

หน่วยงานต่างๆ  ดังแผนภูมิ
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
งานประจำาสู่งานวิจัย” (Routine to Research : R to R) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถจัดทำาโครงการการพัฒนางานประจำาที่รับผิดชอบสู่งานวิจัย
ได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ ์ ผู้อำานวยการสำานัก
บริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้ารับการอบรมฯ มีจำานวนทั้งสิ้น ๘๐ คน มีทั้งบุคลากรประจำาสำานักงานและ

บุคลากรภาคสนาม อาทิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคาร
สถานที่ เป็นต้น หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเอกสารเชิง
หลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำาวิจัย โดยมีกำาหนดส่งเอกสารฯดังกล่าว
ภายในวันที่ ๗ เมษายนศกนี้ ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งเอกสารเชิง        
หลักการ R to R ไปยังสำานักงานผู้อำานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ด่วน 
  มหาวิทยาลัยตั้งงบสนับสนุน (งบ บ.กศ. ปี ๒๕๕๓) จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยให้ทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดให้ดูได้จาก
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย” (Routine to Research : R to R)

แผนภูมิแสดงจำานวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากงบประมาณแผ่นดิน  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  จำาแนกตามหน่วยงาน

(Routine to Research) 
สำาหรับบุคลากรสายสนับ 
ส นุน ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร จากเงิน
นอกงบประมาณ งบบำารุง
การศึกษา (บ.กศ.) ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓)



 .......ผมเห็นโบราณวัตถุอายุพันปี มรดกอัน       
ลำา้ค่าจากบรรพชน ถูกทิ้งระเนระนาดอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้
บริเวณวัดต่างๆ หรือไม่ก็ถูกนำาไปใช้แบบ    ผิดฝาผิดตัว 
ทำาให้เกิดคำาถามว่า คุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่ที่ไหน........   
 ขณะเดียวกันจังหวัดสกลนครถูกคัดเลือกให้เป็นผู้นำ�ด้�น
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของ “กลุ่มสนุก” อีกทั้งองค์กร
ภ�ครัฐและเอกชนล้วนประก�ศกึกก้องว่�พวกเร�จะเอ�ดีด้�นศิลปะ
วัฒนธรรม จนได้งบประม�ณกลุ่มจังหวัดทำ�โครงก�รพิพิธภัณฑ์ภูพ�น 
แต่ภ�พที่เห็นสะท้อนปัญห�ใกล้ตัวที่เรียกว่�ใต้จมูก 
 ผมมีตัวอย่�งเชิงประจักษ์ชนิดฟ้องด้วยภ�พ อยู่ในเขตเทศบ�ล
เมืองสกลนคร
 ๑. ฐ�นโยนีทำ�ด้วยหินทร�ย ที่วัดพระธ�ตุเชิงชุม เคยเป็น
อุปกรณ์ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ของศ�สน�ฮินดูในยุคขอมเรืองอำ�น�จ 
ถูกตั้งเป็นที่เขี่ยบุหรี่ท�งประตูทิศตะวันออก ต่อม�นำ�ไปทิ้งใต้ต้น
มะพร้�วข้�งรั้ว  ล่�สุดเป็นกระถ�งต้นไม้ที่กุฏิเจ้�อ�ว�ส ส่วนแท่งศิวะ
ลึงค์ห�ยไปน�นแล้ว ผมถ�มพระหล�ยรูปได้รับคำ�ตอบว่� “ไม่รู้ว่�คือ
อะไร”  ฐ�นโยนีแท่งนี้อยู่ในสภ�พสมบูรณ์ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
อันที่ตั้งกล�งแจ้งในบริเวณวัด “บ้�นท่�วัด” ริมหนองห�ร อันนั้นเป็น
อุปกรณ์แสวงโชคล�ภของช�วบ้�นก่อนวันหวยออก 
 ๒. รูปแกะสลักหินทร�ยเป็นหัวพญ�น�ค รูปพ�ลีสู้กับสุค
รีพ และเรื่องร�วท�งศ�สน�ฮินดูอื่นๆ จำ�นวนม�กถูกทิ้งระเนระน�ด
ในพงหญ้�ต�กแดดต�กฝน ใต้ต้นมะม่วงด้�นทิศตะวันตกของพระธ�ตุ        
น�ร�ยณ์เจงเวง โบร�ณวัตถุเหล่�นี้ถ้�ไปถึงตล�ดมืดของนักค้�ของ
เก่�คงมีค่�นับแสนบ�ท เพร�ะทุกชิ้นเป็นของจริงที่เกิดจ�กฝีมือของ
ช่�งในยุคเมืองหนองห�รหลวง 
 สิ่งที่ผมทำ�ได้คือรีบศึกษ�เรื่องร�ว เก็บข้อมูลโดยเฉพ�ะอย่�ง
ย่ิงถ่�ยภ�พไว้เป็นหลักฐ�น ห�กถูกโจรกรรมไปจะได้มีรูปพรรณสัญฐ�นใน
ก�รติดต�ม และเร่งสร้�งจิตสำ�นึกแก่เย�วชนให้เห็นคุณค่�ของมรดก
ของบรรพชน โดยยินดีไปเป็นผู้บรรย�ยพิเศษวิช� “ประวัติศ�สตร์
ท้องถิ่น” ให้แก่โรงเรียนมัธยมต่�งๆ ภ�ยใต้โครงก�ร เอสพี ๒ ของ
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
 ผมได้ประมวลเรื่องร�วคว�มเป็นม�ของแอ่งสกลนครใน
แง่มุมด้�นธรณีวิทย�ให้เห็นภ�พกำ�เนิดหนองห�รจ�กปร�กฏก�รณ์ 
“หลุมยุบ” กล�ยเป็นพื้นที่ชุ่มนำ�้และเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มนำ�้โขงโดยมี
ลำ�นำ�้กำ�่เป็นตัวเชื่อม สุดท้�ยมีก�รก่อสร้�งประตูน้ำ�ทำ�ให้เกิดอ่�งเก็บ
นำ�้ขน�ดใหญ่  ขณะเดียวกันก็ลำ�ดับเรื่องร�วของผู้คนที่เคยตั้งถิ่นฐ�น
ในดินแดนแห่งนี้ ไล่ม�ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศ�สตร์ ทว�ร�วดี ขอม
เรืองอำ�น�จ อ�ณ�จักรล้�นช้�ง และลงท้�ยที่อ�ณ�จักรรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน วิธีก�รบรรย�ยของผมแตกต่�งจ�กก�รสอนประวัติศ�สตร์
ท่ัวๆไป เพร�ะได้แสดงวิธีก�รเจ�ะห�ข้อมูลในสไตล์ “อินเดียน่� โจนส์” 

บวกกับแนวภ�พยนตร์ประเภท “มัมมี่รีเทินร์” โดยใช้รูปแบบบูรณ�
ก�รทั้งวิทย�ศ�สตร์ และสังคมศ�สตร์ ประกอบกับก�รวิเคร�ะห์โดยใช้
หลักตรรกวิทย� หล�ยครั้งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด�ร�ศ�สตร์
และภ�พถ่�ยด�วเทียมเข้�ช่วย ทำ�ให้นักเรียนมีอ�รมณ์ร่วมและมอง
เห็นภ�พแห่งบูรณ�ก�รระหว่�งวิช�ต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้ที่เรียน
ส�ยวิทย์คณิตมักมีอัคติมองว่�วิช�ประวัติศ�สตร์เป็นเรื่องน่�เบื่อ
หน่�ยและดูถูกว่�ไม่เกี่ยวข้องกับส�ยวิช�ของพวกเข� ขณะเดียวกันผม

พิพิธภัณฑ์ภูพาน กับปัญหาใต้จมูก
สรรค์สนธิ  บุณโยทยาน

สภาปริทรรศ์

ฐานโยนีถูกตั้งไว้ข้างม้าหินที่ประตูด้านทิศตะวันออกของวัดพระธาตุ        
เชิงชุม เหมาะแก่การเขี่ยบุหรี่อย่างพอดิบพอดี      

ต่อมาถูกนำาไปทิ้งใต้ต้นมะพร้าวนอกรั้วด้านทิศตะวันออก

ปัจจุบันกลายเป็นที่รองกระถางต้นไม้ ในกุฏิเจ้าอาวาส
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ได้เติมเชื้อเพลิงให้นักเรียนส�ยศิลป์ได้เห็นท�งสว่�งว่�เรื่องร�วเด็ดๆ
ท�งประวัติศ�สตร์ โบร�ณคดี และตำ�น�น ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�ก
ก�รท่องเที่ยวที่หล�ยประเทศห�กินเป็นล่ำ�เป็นสันแบบนี้ม�น�นแล้ว 
ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียกวิธีนี้ว่� “Gimmick” แปลเป็นไทย
ตรงๆว่� “มุขเด็ด” ตัวอย่�ง “เส�หินเฮอร์คิวลิส” ที่ช่องแคบยิบรอน
ต้� ตอนใต้สุดของประเทศสเปนส์ ก็ภูเข�ธรรมด�ๆ แต่ด้วยเรื่องร�ว
ของเทพเจ้�เฮอร์คิวลิส รัฐบ�ลท้องถิ่นจึงเนรมิตให้ภูเข�ลูกนี้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับส�กล 
 วัตถุประสงค์ลึกๆ ของผมในก�รตอบรับเป็นผู้บรรย�ยให้
โรงเรียนเหล่�นั้น อยู่ที่ก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้เย�วชนมองเห็นคุณค่�ของ
มรดกท�งประวัติศ�สตร์ และช่วยกับบำ�รุงรักษ�ให้อยู่ในสภ�พที่เหม�ะ
สมกับก�ลเวล�  อย่�ให้เกิดก�รโจรกรรมขึ้นอีก เช่น กรณีของเสม�
หินทร�ยศิลปะผสมผส�นระหว่�งทว�รวดีกับขอม ที่วัดบ้�นม้� อำ�เภอ
สว่�งแดนดิน ถูกขโมยห�ยไปแบบไร้ร่องรอย ยังดีที่กรมศิลป�กรมีรูป
ถ่�ยไว้เป็นหลักฐ�น 
  ทร�บว่�ก�รก่อสร้�งอ�ค�รพิพิธภัณฑ์ภูพ�นก้�วหน้�ไปม�ก
แล้ว และอยู่ในก�รดูแลของเทศบ�ลเมืองสกลนคร ผมมีข้อเสนอแนะ
ว่�ไม่ต้องรอให้ตัวอ�ค�รพิพิธภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ คณะทำ�ง�นที่จะม� 
บริห�รจัดก�รควรเริ่มต้นทำ�ฐ�นตั้งแสดงโบร�ณวัตถุนอกสถ�นที่ โดย
ปรับปรุงบริเวณวัดพระธ�ตุน�ร�ยณ์เจงเวงในส่วนที่มีกองวัตถุโบร�ณ
ถูกทิ้งอยู่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีล�นคอนกรีตพร้อมรั้ว และคำ�
บรรย�ยประกอบภ�พให้ผู้คนได้สัมผัสเรื่องร�วที่ซ�บซึ้ง ส่วนฐ�นโยนี
ที่วัดพระธ�ตุเชิงชุมก็ควรจัดที่ตั้งแสดงพร้อมคำ�บรรย�ยประกอบภ�พ
ให้สมกับโบร�ณวัตถุอ�ยุพันปี 
 เมืองสกลนครผ่�นวัฒนธรรม และอ�รยธรรมม�แล้วอย่�ง
น้อย ๕ ยุค ตั้งแต่ ชุมชนก่อนประวัติศ�สตร์ อ�รยธรรมทว�รวดี ขอม
เรืองอำ�น�จ อ�ณ�จักรล้�นช้�ง และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ย่อมจะต้อง
มีเรื่องร�วในรูปแบบคำ�จ�รึก โบร�ณวัตถุ โบร�ณสถ�น อยู่ม�กม�ย

รอก�รค้นคว้�ของ “อินเดียน่� โจนส์” รุ่นใหม่ที่จะเข้�ม�ชุบชีวิตนคร
หนองห�รหลวง ให้ประจักษ์แก่ส�ธ�รณชนและกล�ยเป็น Gimmick 
แห่งก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นเดียวกันกับกรุงทรอยที่ส�บสูญ
ไปกับสงคร�มแห่งมห�ก�พย์อีเลียด และเรื่องร�วของม้�ไม้เจ้�
เล่ห์ ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ โดยเฮนริช ชลีมันส์  มห�เศรษฐีช�ว
เยอรมันผู้หลงไหลในเสน่ห์ของมห�ก�พย์ควักกระเป๋�ตัวเองจนค้นพบ
กรุงทรอย ที่หมู่บ้�นเล็กๆ ริมทะเลเอเจี้ยน ประเทศตุรกี  ปัจจุบันคำ�
ว่� “ม้�กรุงทรอย”  (Horse of Troy) กล�ยเป็นภ�ษ�อังกฤษสำ�นวน
อเมริกันหม�ยคว�มถึง คนเจ้�เล่ห์ หรือ กลลวง และแผลงม�เป็น
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชื่อ Trojan ให้ช�วอินเตอร์เนทต้องควักกระเป๋�เสีย
เงินซื้อโปรแกรมป้องกัน 
 หวังว่�ที่บ้�นเร�อ�จมีนักธุรกิจกระเป๋�หนักผู้ซ�บซึ้งกับเรื่อง
ร�วของนครหนองห�รหลวง เอ�ตัวอย่�งท่�นมห�เศรษฐี   เฮนริช 
ชลีมันส์  แต่คงไม่มีใครเอ�เรื่องร�ว “อรดีม�ย�” ของพระน�งน�ร�ย
ณ์เจงเวงที่หลอกผู้ช�ยอย่�งเร�ๆ ท่�นๆ ให้เสียท่�พ่�ยแพ้สตรีอย่�ง
หมดรูป ในตำ�น�นพระธ�ตุน�ร�ยณ์เจงเวง กับพระธ�ตุภูเพ็ก ไปทำ�
เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ ชื่อ Maya Narai        

   เมืองสกลนครผ่านวัฒนธรรม และอารยธรรมมาแล้วอย่างน้อย ๕ ยุค 
ตั้งแต่ ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรม ทวารวดี ขอมเรืองอำานาจ 
อาณาจักรล้านช้าง และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ย่อมจะต้องมีเรื่องราวในรูป
แบบคำาจารึก โบราณวัตถุ โบราณสถาน อยู่มากมายรอการค้นคว้าของ 
“อินเดียน่า โจนส์” รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาชุบชีวิตนครหนองหารหลวง ให้ประจักษ์
แก่สาธารณชนและกลายเป็น Gimmick แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๙
รูปสลักอายุพันปีของช่างในยุคขอมเรืองอำานาจจำานวนหลายชิ้น
ถูกทิ้งอย่างไร้เยื่อใย ที่พระธาตุนารายณ์เจงเวง      

 (ซ้าย) แท่งหินทรายรูปสลักเรื่องราวทางวรรณคดี พาลีสู้กับสุครีพ ถูกทิ้ง
ในพงหญ้าด้านทิศตะวันตกของพระธาตุนารายณ์เจงเวง
 (ขวา) เสมาศิลปะผสมระหว่างทวาราวดี กับ ขอม ที่บ้านม้า อ.สว่งแดนดิน 
ถูโจรกรรมหายไปนานแล้ว ยังจับมือใครดมไม่ได้
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วันจ่ายสงกรานต์ 
 ในวันจ่�ยสงกร�นต์ นอกจ�กเตรียมเคร่ืองเส้ือผ้�ใหม่ๆ ไว้แต่ง เข�
ยังทำ�ขนมกวน สำ�หรับทำ�บุญถว�ยพระ และแจกช�วบ้�น ขนมน้ันโดยม�กเป็น
ขนมเปียกข้�วเหนียวแดง และขนมกะละแมเป็นพ้ืน ก�รแจกนอกจ�กจะเป็นเคร่ือง
แสดงไมตรียังเป็นเร่ืองอวดฝีมือด้วยว่�ใครกวนขนมได้ดีกว่�กัน
 ก�รทำ�ขนมในวันน้ีน้ัน ถ้�บ้�นไหนเจ้�บ้�นเป็นผู้ม่ังค่ังก็ต้องกวน ขนม
อย่�งน้ันกันเป็นจำ�นวนม�กจึงจะพอแจกจ่�ยให้สมกับฐ�นะท่ีเข�กวนในวันสงกร�นต์ 
เพ่ือแจกแก่ช�วบ้�นเพ่ือนบ้�น ก็เพร�ะ สมัยน้ันห�ซ้ือได้ย�ก จึงต้องทำ�ช่วยตัวเอง
คนแต่ก่อนไม่มีขนมม�ข�ย อย�กกินก็ต้องทำ�กินเอง เหตุน้ีในวันสงกร�นต์หรือ
ว่�ในง�นอะไร จึงต้องกวนขนมกันเป็นง�นใหญ่ สำ�หรับเล้ียงพระ และแจกแก่ผู้ท่ี
นับถือและเพ่ือนบ้�น จึงได้มีก�รกวนขนมกันในเทศก�ลสงกร�นต์และตรุษส�รท 
มีประเพณีสืบกันม�ท่ีช�วตะวันตกทำ�เค้กปีใหม่ไปให้กันหรือกำ�นัลใคร ท่ีเร�นำ�แบบ
อย่�งช�วตะวันตกม�เพร�ะสะดวก

ทำาบุญตักบาตร 
 สงกร�นต์วันต้นหรือวันมห�สงกร�นต์ ช�วบ้�นลุกข้ึนแต่ไก่ขัน เพ่ือ
เตรียม ไปตักบ�ตรถว�ยพระ พอหุงห�อ�ห�รเสร็จ ก็จัดเตรียมอ�ห�รและส่ิงของ
ถว�ยพระ บรรจุลงภ�ชนะมีถ้วยโถโอช�มอย่�งดี แล้วแต่จะมี แล้วเอ�ว�งเรียงลง
ในถ�ด หรือภ�ชนะอย่�งอ่ืนๆ ท่ีนิยมในท้องถ่ิน เพ่ือนำ�ไปทำ�บุญตักบ�ตรและเล้ียง
พระประจำ�หมู่บ้�นของตนเร่ืองก�รแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเส้ือผ้�เคร่ืองนุ่งห่มใหม่ 
ซ่ึงเตรียมห�ไว้ ก่อนหน้�วันสงกร�นต์หล�ยวัน โดยเฉพ�ะหญิงส�วจะได้แต่งตัวให้
สวยพร้ิง เพ่ือไปอวดต�มวิสัยของคนหนุ่มคนส�วท่ีรักสวยรักง�ม และหญิงส�ว
พวกน้ี และท่ีเป็นคนยกเคร่ืองไทยธรรมของทำ�บุญ หลังจ�กตักบ�ตรเสร็จแล้ว มี
เล้ียงพระฉันเช้�ท่ีศ�ล�ก�รเปรียญ โดยมัคน�ยกเป็นผู้จัดก�รเร่ืองปูเส่ือส�ดอ�สนะ 
พอพระฉันเสร็จ ยถ�สัพพีอนุโมทน�แล้ว ช�วบ้�นก็กลับบ้�นกันไป

ปล่อยนกปล่อยปลา 
 เร่ืองปล่อยนกปล่อยปล�น้ัน ท่ีทำ�กันม�กคือปล่อยปล� ปล�ท่ีปล่อย
โดยม�กเป็นปล�ชนิดท่ีเข�ไม่กินกัน เพร�ะเป็นลูกปล�ตัวเล็กๆ จับเอ�ม�ม�กๆ ได้
สะดวกเพร�ะ มันตกคลักจับเอ�ม�ได้ก็รวมเอ�ม�ข�ยส่ง โดยม�กเป็นลูกปล�หมอ 
เพร�ะมันอดทน ไม่ต�ยง่�ยเหมือนปล�ชนิดอ่ืน
 ก�รแห่ปล� พวกผู้ช�ยจะไม่แห่ปล�ในตำ�บลของตน แต่มีประเพณีว่� 
ช�ยตำ�บลน้ีต้องเข้�ร่วมแห่ปล�ตำ�บลโน้นเพ่ือเช่ือมส�มัคคีกัน
 เร่ืองปล่อยนกปล่อยปล� ท่ีมักทำ�กันในวันสงกร�นต์ เพร�ะก่อนหน้�วัน
สงกร�นต์เป็นหน้�แล้งอ�ก�ศร้อนจัดนำ�้แห้งขอดข�ดตอนเป็นห้วงๆ คงเหลือแต่
ท่ีมีแอ่งและหนองนำ�้ ปล�ก็ตกคลัก อีกไม่ช้�พอน้ำ�แห้งหมด ปล�เหล่�น้ันก็จะต้อง
ต�ย ช�วบ้�นจึงพ�กันไปจับปล�ท่ีตกคลัก ถ้�เป็นลูกปล�จะกินไม่ได้เน้ือได้หนังอะไร
ก็เล้ียงไว้ในตุ่มเอ�บุญ แล้วนำ�ไปปล่อยในวันสงกร�นต์ จึงเกิดเป็นประเพณีปล่อย
ปล� และล�มม�ถึงปล่อยนกด้วย

บังสุกุลอิฐ
 นอกจ�กปล่อยนกปล่อยปล�ในวันสงกร�นต์แล้ว ยังมีประเพณี
บังสุกุลอัฐญ�ติ ผู้ใหญ่ ก�รบังสุกุลน้ันทำ�แต่คร้ังเดียวจะทำ�ในวันสงกร�นต์วัน
ไหนแล้วแต่จะสมัครใจและนัดหม�ยกัน โดยม�กทำ�ในวันสรงนำ�้พระ หรือไม่ก็ทำ�
กันใน วันท้�ยวันสงกร�นต์ ถ้�จะทำ�กันในวันแรกของสงกร�นต์ เม่ือพระฉันเพล
แล้ว ให้เสร็จธุระกันไปก็ได้ ต�มประเพณีแต่ก่อนเข�ไม่เอ�อัฐิเข้�บ้�น ถ้�เป็นช�ว
บ้�นมักฝังญ�ติผู้ใหญ่ไว้ใต้โคนต้นโพธ์ิในวัด ฝังไส้ตรงเหล่ียมไหนร�กไหนของ 
ต้นโพธ์ิเข�จำ�เอ�ไว้ และนิมนต์พระไปบังสุกุลท่ีตรงน้ัน

 เร่ืองบังสุกุลอัฐิในวันสงกร�นต์ ถ้�ว่�ถึงประเพณีช�วฮินดูก็ไม่มี 
เพร�ะเม่ือเข�เผ�ศพแล้ว ต�มปกติก็ท้ิงอัฐิ และเถ้�ถ่�นลงในแม่นำ�้โดยเฉพะแม่
นำ�้คงค� เพร�ะฉะน้ันเร่ืองบังสุกุลอัฐิก็คงเป็นประเพณีเดิมของเร� ไม่ใช่ได้ม�จ�ก
อินเดีย ในท้องถ่ินเร�บ�งแห่ง เม่ือถึงวันสงกร�นต์ เข�มีพิธีบวงสรวงผีปู่ย่�ต�
ย�ย ประจำ�หมู่บ้�น ซ่ึงท�งภ�คอีส�นเรียกว่� ผีปู่ต� และภ�คพ�ยัพเรียกว่� ผี
ปู่ย่� ภ�คปักษ์ใต้เรียกว่� ผีต�ย�ย และผีประจำ�เมืองคือผีหลักเมือง และ ผีเส้ือ
เมืองด้วย
 ท�งภ�คกล�งมีประเพณีอันเน่ืองด้วยสงกร�นต์อีกอย่�งหน่ึงคือ 
ห้�มตักนำ�้ ตำ�ข้�ว เก็บผัก หักฟืน อันเป็นง�นประจำ�วันครัวเรือนและเป็นง�นอยู่
ในหน้�ท่ีของผู้หญิง จะต้องเตรียมห�สำ�รองเอ�ไว้ให้พร้อม 
ก่อนถึงวันสงกร�นต์ จะได้ไม่กังวล

สรงนำา้ รดนำา้ และสาดนำา้ 
 ก�รสรงนำ�้พระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูช� แล้วเอ�นำ�้อบไป
ประพรมท่ีองค์พระ ทำ�เป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่�ได้แสดงคว�มเค�รพบูช�และสรง
นำ�้ท่�นในวันข้ึนปีใหม่แล้ว เม่ืออัญเชิญพระพุทธรูปม� ก็มีก�รแห่แหนกันอย่�ง
สนุกสน�น สรงนำ�้พระพุทธรูปแล้วก็มีก�รสรงนำ�้พระสงฆ์ โดยม�กมักเป็นสมภ�ร
เจ้�วัดเป็นก�รสรงนำ�้จริงๆ สรงเสร็จครองไตรจีวรใหม่ท่ีอุบ�สกอุบ�สิก�นำ�ม�
ถว�ย ท่�นก็ข้ึนธรรม�สน์เทศน์อำ�นวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ท่ีไปสรงนำ�้ นอกจ�กน้ียังมี
ก�ร รดนำ�้ญ�ติผู้ใหญ่ หรือผู้ซ่ึงเป็นท่ีเค�รพนับถือ เพ่ือขอศีลขอพรต�มประเพณี
 สรงนำ�้พระเสร็จแล้ว ก็ชวนกันเล่นสนุก ส�ดนำ�้ และเล้ียงกันท่ีล�นวัด 
ของท่ีเล้ียงมีขนมปล�กริมไข่เต่� และลูกแมงลักนำ�้กะทิ ซ่ึงช�วบ้�นเร่ียไรออกเงิน 
และจัดทำ�เอ�ม�เล้ียงกันด้วยคว�มส�มัคคี
 เหตุท่ีมีก�รสรงนำ�้ รดนำ�้ และส�ดนำ�้ในวันสงกร�นต์ เน่ืองม�จ�กคว�ม
เช่ือท่ีว่�ก�รส�ดนำ�้ จะช่วยให้ฝนฟ้�ตกบริบูรณ์ประก�รหน่ึง นำ�้เป็นเคร่ืองหม�ย
แห่งคว�มอุดมสมบูรณ์ เม่ือมีนำ�้ก�รเพ�ะปลูก ทำ�ไร่ไถน�ก็ได้ผล ประก�รหน่ึง และ
ถือกันว่�นำ�้เป็นเคร่ืองชำ�ระมลทินให้สะอ�ดอีกประก�รหน่ึง เหตุน้ีน้ำ�จึงเป็นส่ิงท่ีใช้ใน
พิธีต่�งๆ อ�บนำ�้ ซัดนำ�้ หรือรดนำ�้ เม่ือทำ�พิธีสมรส อ�บนำ�้เม่ือต�ย อ�บนำ�้เม่ือ
โกนจุก หรือบวชน�ค ฯลฯ

รดนำา้ดำาหัว 
 เคร่ืองดำ�หัวของภ�คพ�ยัพ ท่ีเข�นำ�ไปรดนำ�้ผู้ใหญ่ในวันพญ�วัน 
นอกจ�กดอกไม้ธูปเทียนและผ้�ใหม่สำ�หรับผลัด เข�ยังมีหม�กพลูไปด้วย เพร�ะ
หม�กพลูเป็นเคร่ืองแสดงคว�มเค�รพนับถือ และเป็นเคร่ืองแสดงไมตรีจิตด้วยอีก
โสดหน่ึงและยังมีนำ�้ ส้มป่อยและนำ�้อบ
 นำ�้ส้มป่อยเป็นของใช้แทนสบู่ท่ีเม่ือก่อนยังไม่มีส่ิงน้ี สำ�หรับสระผมและ
ชำ�ระร่�งก�ย ผู้ใหญ่เม่ือรับเคร่ืองดำ�หัวแล้ว ก็เอ�นำ�้ส้มป่อยและนำ�้อบประพรมบน
ศีรษะพอเป็นกิริย� ว่�ได้ดำ�นำ�้สระหัวแล้ว ต่อจ�กน้ันก็ให้ศีลให้พร กันต�มประเพณี
 อน่ึงในวันน้ีบ�งคนยังนำ�เส้ือผ้�ของเข�สำ�รับหน่ึง ต่�งคนเอ�บรรจุ
ลงขันของตน พร้อมด้วยเคร่ืองบริข�ร มีกล้วย มีอ้อย มีใบขนุน มีใบแก้วเป็นต้น 
นำ�ไปต้ังท่ีล�นวัดภ�ยในมณฑลวงด้�ยส�ยสิญจน์ แล้วพระสงฆ์ จะประพรมเส้ือผ้�
เหล่�น้ันด้วยนำ�้ มนต์ เพ่ือคว�มบริสุทธ์ิของเส้ือผ้�เพ่ือใช้ในปีใหม่ เสร็จแล้วนำ�กลับ
ม�เก็บไว้อย่�งน้ันหล�ยๆ วัน

 “สงกรานต์” หรือ “ปีใหม่ไทย” คนรุ่นใหม่คงทราบเพียง
แต่การรดนำา้ดำาหัว ซ่ึงต่างจากคนรุ่นเก่าๆ ท่ีทราบถึงธรรมเนียม
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา ซ่ึงกิจกรรมท่ีทำาน้ันล้วนมีคุณค่า จึงอด
ไม่ได้ท่ีจะนำามาฝากจาก http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.
php?table_id=1&cate_id=2&post_id=6850 ให้พวกเราได้รู้และตระหนัก
ถึงความดีงามท่ีน่าอนุรักษ์ย่ิง

นานาสาระ

สงกรานต.์..มีอะไรมากกว่า
     ...การสาดนำา้
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 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนา
นักศึกษา ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครข้ึน เพ่ือ
ให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรม         
ท่ีดีในการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009  
โดยจัดต้ังหน่วยรณรงค์เคล่ือนท่ีเพ่ือให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักในการควบคุมป้องกันโรคไข้
หวัดใหญ่ 2009 แก่บุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้จัดอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันตนเองและสามารถ
ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009 ให้แก่นักศึกษาและ เจ้าหน้าท่ีทำาความ
สะอาดประจำาอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยได้รับเกียรติจากคุณอนงค์  บังกระโทก  
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชนชำานาญการพิเศษ 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมท้ังสาธิตการ
ทำาความสะอาดเพ่ือควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
2009  จากผลการดำาเนินโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  พบว่า นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ี 
ทำาความสะอาดประจำาอาคารมีความพึงพอใจใน
การจัดโครงการอยู่ในระดับมาก

งานอนามัยและสุขาภิบาล จัด โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รู้จักป้องกันตนเอง แก่บุคลากรและนักศึกษา

สถาบันภาษาฯ นำานักศึกษาร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา อธิการบดีร่วมประชุมกับตัวแทนหอการค้ากลุ่ม “สนุก”

i n  S N R U

 งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา ศูนย์ภาษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษา (Language  
Camp) สำาหรับบุตรธิดาของอาจารย์ บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง (ภาษาอังกฤษ  ภาษาญ่ีปุ่น  ภาษาเวียดนาม)ระหว่าง
วันท่ี ๑๗ - ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  ณ  ห้อง
โถงช้ัน ๑  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  

 เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดย  ผศ.อนุรัตน์  สายทอง  ผู้อำานวยการ พร้อมบุคลากร
และนักศึกษาโควต้านาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ
นารายณ์เจงเวงเน่ืองในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง  
และในวันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๕๓  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  ร่วมบริจาคปัจจัยรวม
ท้ังส้ิน ๖,๘๐๐ บาท เพ่ือเป็นเจ้าภาพเคร่ืองสังเค็ดและโรงทาน ในงาน
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระ
ธาตุเชิงชุม และอดีตท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  ณ  วัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร  ซ่ึงมีพุทธสานิกชนร่วมกิจกรรมน้ีเป็นจำานวนมาก
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การคัดเลือกนักศึกษาโควต้าประเภท อปท.

i n  S N R U

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยสำานัก         
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ดำาเนินการ
สอบสัมภาษณ์ ทดสอบ 
บุ ค ค ล เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ภาคปกติ 

กองพัฒนานักศึกษาจัดค่ายอบรมจริยธรรม สาขาวิชาชีววิทยาจัดอบรมการประกอบอาหาร

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจัดอบรมโปรแกรม SPSS 

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ได้จัดโครงการอบรม
การใช้โปรแกรม SPSS เพ่ืองานวิจัยด้านสาธารณสุข ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปีท่ี ๓  ในวันท่ี  ๑๘ - 
๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถของ

 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดอบรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่
สามารถจำาหน่ายหรือทำาบริโภคเองให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ 
และชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องปฏิบัติการ
ขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมได้นำาความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา
รุ่นน้องและเตรียมอาหารสำาหรับงานเลี้ยงของกิจกรรมรับน้อง
ใหม่ในแต่ละรุ่นต่อๆ ไป โดยมีนิสิตโควต้า ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกีรติจังหวัด
สกลนครให้เกียรติเป็น
วิทยากร

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
และเพ่ิมทักษะในการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการนำาไปใช้ใน
งานสาธารณสุขชมชน โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก อาจารย์สุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัด
ฌาวงค์  เป็นวิทยากรในการอบรมคร้ังน้ี

ประเภทคัดเลือก จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำาปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร ๑๐ และอาคาร ๘ จาก
น้ันได้มีการรับรายงานตัวบุคคลท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ใน
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ช้ัน 
๓ ท้ังน้ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาท้ังส้ิน ๑๔๐  คน

 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ -๑ มีนาคม ๒๕๕๓ กองพัฒนา
นักศึกษา  สำานักงานอธิการบดี นำาโดย นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์ ผู้อำานวย
การกองพัฒนานักศึกษา ได้นำาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
จำานวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเพ่ือยกระดับ
จิตใจห่างไกลอบายมุข โดยการปฏิบัติธรรม ทำาวัตรเช้า สมาธิภาวนา 
และบำาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำาเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร 
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สาขาวชิาภาษาไทย จดัสมัมนา “ภมูปิญัญาแหง่ชนเผา่ไทย อธิการบดีร่วมประชุมกับตัวแทนหอการค้ากลุ่ม “สนุก”

i n  S N R U

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายปัญญา 
มหาชัย อธิการบดี พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี และผู้อำานวยการ 
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากหอการค้า
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เกี่ยวกับการจัดทำา
โครงการของหอการค้ากลุ่มจังหวัด “สนุก” เพื่อให้สัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจ เมื่อวันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ 

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แขนงวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทยที่สำาคัญ คือ การ
พูด การอ่าน การฟัง และการเขียน โดยจัดโครงการภูมิปัญญา
อาศรม “ภูมิปัญญาแห่งชนเผ่าไทย” และการนำาเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภษาไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ โดยได้
รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ คุณกุศล เรณุนันท์ 
ณ อยุธยา และคณะ เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้

คณะครุศาสตร์จัดโครงการบูรณาการความรู้วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดปัจฉิมนิเทศ นศ.

 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการความรู้วิชาชีพ
ครูเพื่อให้สาระความรู้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา สำาหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี 
(หลักสูตรชุดวิชา) ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๓  เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานความรู้สาระ
ความรู้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและเมื่อ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาท่ีจะสำาเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ี โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา ได้ให้โอวาท  แก่ว่าท่ี
บัณฑิต และร่วมแสดงความยินดี โดยมีกิจกรรมเล้ียงสังสรรค์       
ณ ร้านอาหารจานเปลในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยมีการ
มอบของท่ีระลึกแก่รุ่นพ่ีจากรุ่นน้องๆ food science ทุกช้ันปี  เพ่ือ
เป็นกำาลังใจในการทำางานในอนาคตต่อไป

สำาเร็จหลักสูตรฝึกอบรม
ตามโครงการแล้ว สามารถ
ขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูได้
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  ฝ่ายกองทุนการศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา ได้ดำาเนินให้ผู้กู้ยืม
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) 

i n  S N R U

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมโครงการการเพิ่มมูลค่าให้กับ
นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๔ โดยแบ่งเป็น ๔  กิจกรรม ได้แก่ 
 ๑. กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการเขียนประวัติส่วนตัว จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
ให้ดีขึ้นและได้มีความรู้ ทักษะในการเขียนประวัติย่อเพื่อใช้ในการสมัครงาน 
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นันทิยา ผิวงาม และ อ.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย  เป็น
วิทยากรอบรมในครั้งนี้  
 ๒. กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพด้านสาธารณสุข ใน
วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  ซึ่งนักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในสถานีอนามัย และโรงพยาบาล ทั้งในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร อุดรธานี และหนองคาย  ซึ่งทำาการฝึกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
ชั่วโมง  เพื่อให้นักศึกษาได้รายงานผล ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นต่อๆ ไป  
 ๓. กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้องสาธาฯ  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำางาน
และความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ตลอดจน
ขอบข่ายงานทางด้านสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับรุ่นน้องในครั้งนี้ 
 ๔. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี ๔ (bye bye senior #2 party) 
เป็นกิจกรรมจัดเลี้ยงในช่วงเย็น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดร.สำาเร็จ  คันธี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยัง
มี นายแพทย์สมบูรณ์  จิระวัฒนาสมกุล และทีมอาจารย์พยาบาล จากโรง
พยาบาลสกลนคร มาร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำาลัง
จะสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓  ในครั้งนี้ด้วย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมโครงการการเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา

งานอนามัยฯ ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร การทำาสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.

 งานอนามัยและ
สุขาภิบาล  กองพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัด
โครงการสุขาภิบาลอาหาร
ผู้ประกอบการร้านค้าโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครข้ึน โดย
ทำาการประเมินสุขาภิบาล
และตรวจสอบคุณภาพ
อาหารของร้านค้าภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
สกลนคร คร้ังท่ี ๑   เม่ือวัน
ท่ี  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓    
จำานวน  ๒๖  ร้าน   ในการ
น้ีขอขอบพระคุณผู้ประกอบ
การร้านค้าท่ีให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 

ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง จำานวน ๒,๔๐๐ คน จัดทำาสัญญาและ
แบบยืนยันค่าลงทะเบียน และค่าครองชีพให้กับนักศึกษา ประจำา
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางอ่อนศรี ฝ่ายเทศ นัก
วิชาการศึกษา เข้าชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



 

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน 

       “วันสตรีสากล”

บุคคลวันนี้

	 หนองหารหลวงและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ รองธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพนธ	์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ	สตรีดีเด่น สาขา
ผู้นำา/นักพัฒนา	 จากนายสมบัติ	 ตรีวัฒน์สุวรรณ	 ผู้ว่า	
ราชการจังหวัดสกลนคร	 เนื่องในวันสตรีสากล	 “๑๐๐ ปี วัน
สตรีสากล : จากพันธกรณี สู่สิทธิและศักดิ์ศรีสตรีไทย” 
ประจำาปี ๒๕๕๓		โดยจังหวัดสกลนครจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	๘	มีนาคม	
๒๕๕๓	ณ	 โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติก	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
สกลนคร	

 นางสาวเบญจมาศ  ทรัพย์พิพิต  นางสาว 
พัทยา วรรณรส นางสาวมลชนก ละครท้าว และ 
นางสาวพิสมัย เขื่อนคำานุ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
เข้าร่วมงาน “เกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน
อีสาน ประจำาปี ๒๕๕๓” ซึ่ง มหาวิทยาลัย                        
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดข้ึนระหว่าง
วันที่  ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นหนึ่งในหลาย
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และได้รับคะแนน
โหวตจากคณะกรรมการและผู้ร่วมชมงานให้ได้
คะแนนสูงสุดทั้งด้านรสชาติและบรรจุภัณฑ์  นับ
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวฮาง คว้ารางวัลชนะเลิศ



สงกรานต์ ปีใหม่ไทย
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. 

ณ สวนไม้หอม หน้าอาคาร ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำาหนดการ
๐๘.๐๐ น. พิธีไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมีและเจ้าปู่หนองหญ้าไซ
๑๐.๐๐ น. อธิการบดีกล่าวเปิดงาน
๑๐.๑๕ น. สรงนำา้พระพุทธรูป รดนำา้ขอพรผู้สูงอายุ อธิการบดี และผู้บริหาร
๑๑.๓๐ น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดงดนตรี แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันหัวเราะ กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ

สถ
าบัน

ภาษ
า ศลิปะและวัฒนธรรมขอเชิญ

ร่วมงาน

H o t  N e w s       ข่าวเด่นประเด็นร้อน


