






	 ในปี	2550	มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ตามภารกิจ

ทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ	ทั้งด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม	และ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	และนโยบายของมหาวิทยาลัย	

นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย

ทุกด้าน	

	 ด้านการเรียนการสอนได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และ

แหล่งบริการที่หลากหลาย	รวมทั้งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ด้าน

การบริการวิชาการแก่ชุมชน	ได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน	

ให้เข้มแข็งโดยบรูณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย	

	 ความสำเร็จของผลงานทุกผลงานที่เกิดขึ้นในปี	2550	ล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย	อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของมหาวิทยาลัยและจะยังคงมีอยู่เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น

ตลอดไป	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 			(นายปัญญา			มหาชัย)	

	 	 	 	 					อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 ประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทาง	

จังหวัดอุดรธานี	 ระยะทาง	 6	 กิโลเมตร	 มีพื้นที่ทั้งสิ้น	 636	 ไร่	 2	 งาน	

4	 ตารางวา	 เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของกรมตำรวจ	 ซึ่ง

เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพลตำรวจภูธร	4	จังหวัดสกลนคร	แต่ได้ยุบเลิก

กิจการไปรวมกับภาคอื่น	 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นสถานที่

ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสกลนคร	 การก่อสร้าง	 ตัวอาคารใหม่ได้แล้ว

เสร็จเมื่อ	 พ.ศ.	 2506	 แต่ยังไม่ได้ใช้	 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยน

โครงการไปสร้างศาลากลางจังหวัดที่บริเวณศูนย์ราชการของจังหวัด

สกลนครในปัจจุบัน	 กระทรวงศึกษาธิการจึงขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	

เพื่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู	 ซึ่ง	 ฯพณฯ	 จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	

อดีตนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กระทรวง

ศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู	 ดังนั้น	 โรงเรียนฝึกหัดครู

สกลนครจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	พ.ศ.	2507	

	 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา	

2507	 รับนักศึกษารุ่นแรก	 70	 คน	 (ชาย	 48	 คน	 หญิง	 22	 คน)	

โดยฝากเรียนไว้กับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี	 วิทยาลัยครูมหาสารคาม	

และวิทยาลัยครูอุดรธานี	มีนายจำนง	ภวภูตานนท์	ณ	มหาสารคาม	เป็น

อาจารย์ ใหญ่	 ปีการศึกษา	 2508	 รับนักศึกษาเพิ่ม	 152	 คน		

มีครูอาจารย์	 18	 คน	 ปีการศึกษา	 2509	 เริ่มเปิดสอนในระดับ	

ป.กศ.สูง	 เป็นปีแรก	 รับนักศึกษา	 146	 คน	 ครูอาจารย์มี	 24	 คน	

นายพจน์	 ธัญญขันธ์	 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่	 การดำเนินงาน	

ของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการรับ	

นักศึกษาเพิ่มขึ้น	 มีครูอาจารย์เพิ่มมากขึ้น	 อาคารและสิ่งก่อสร้าง	

ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน	 กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเป็น		

“วิทยาลัยครูสกลนคร”	เมื่อวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2513	และได้ขยาย

การผลิตครูออกเป็น	2	ภาค	คือ	ภาคปกติ	และภาคค่ำ	
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	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2535	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามให้
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า	“สถาบันราชภัฏ”		
	 ในปี	พ.ศ.	2537	รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.	2538	ต่อรัฐสภา	 เมื่อผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาแล้ว	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ทรงลงพระปรมาภิไธย	 เมื่อวันที่	 19	 มกราคม	 2538	 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	112	ตอนที่	4	ก	ลง	วันที่	24	มกราคม	2538	จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	มีผลให้วิทยาลัยครู
สกลนครเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร	 สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ	 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประสิทธิ์	กองสาสนะ	ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร			
	 ต่อมาเมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2547	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ทรงลงพระปรมาภิไธยใน	
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พ.ศ.	 2547	 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 121	 ตอนพิเศษ	 23	 ก	 ลงวันที่	

14	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2547	 มีผลให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับ	 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ตั้งแต่วันที่	
15	มิถุนายน	2547	และผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคือ	ผศ.ดร.วัฒนา		สุวรรณไตรย์	และ
อธิการบดีคนปัจจุบันคือ		นายปัญญา		มหาชัย	

ในปีการศึกษา	
ปีการศึกษา	
		 	
ปีการศึกษา				
	 	
ปีการศึกษา	
ปีการศึกษา	
	

ปีการศึกษา	

2518	 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	(ค.บ.)	เป็นปีแรก	
2519	 สภาการฝึกหัดครูได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบทวิภาค	ดังนั้น	สถาบันจึงเปลี่ยนชื่อ	
	 จาก	“นักศึกษาภาคค่ำ”	เป็น	“นักศึกษาต่อเนื่อง”	จนถึงปี	2521	
2521	 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	2	ปีหลัง	(หลังอนุปริญญา)	เป็นปีแรกและเปิด	
	 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ	(อคป.)		
2528	 เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น	คือ	สาขาศิลปศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์	
2529	 เปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ	(กศ.บป.)	ในหลักสูตร	
	 ปริญญาตรี	4	ปี	และปริญญาตรี	2	ปีหลัง	
2530	 เริ่มโครงการคุรุทายาท	เป็นปีแรก	
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	 ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย	

ตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่	9	แห่งราชวงศ์จักรี	

	 ราชภัฏสัญลักษณ์	

	 ราชภัฏสัญลักษณ์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็น
พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่	 9	 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ	
ประกอบด้วยวงจักร	 กลางวงจักรมีอักขระเป็น	 อุ	 หรือ	
เลข	 ๙	 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ	 เหนือจักรเป็นรูป
เศวตฉัตร	 7	 ชั้น	 ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ	 แปลความหมายว่า	
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน	 โดยที่วันบรมราชาภิเษกตาม
โบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ	 สมาชิก
รัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด	 มีสีสัญลักษณ์ตราประจำ
สถาบัน	5	สี	คือ	

สีน้ำเงิน	 หมายถึง	 สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม	
	 	 “สถาบันราชภัฏ”	
สีเขียว	 หมายถึง	 แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง	40	แห่งในแหล่ง	
	 	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม	
สีทอง	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา	
	
สีส้ม	 หมายถึง	 ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล	
	 	 ใน	40		มหาวิทยาลัย	
สีขาว	 หมายถึง	 ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง	
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

เขียว


ชมพู
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คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย	

	 ปญฺญา		โลกสฺมิ	ํ	ปชฺโชโต	“ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก”	

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย	

พระพุทธรัชปัญญาบารมี	

							ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย	

ปรัชญา	

							มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษา	

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ	

บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรม	ร่วมชี้นำพัฒนาท้องถิ่น	

และสังคม	

วิสัยทัศน	์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		เป็นสถาบันอุดมศึกษา	

ของท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	

พันธกิจ	

		1.		พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ	

		2.		ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น	

		3.		พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเข้มแข็ง	

						ให้กับชุมชนท้องถิ่น	

เป้าประสงค	์

1.	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี			

			มาตรฐานคุณภาพ	

2.	ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	

3.	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน	

4.	การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์	

5.	การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา		เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น	

ประเด็นยุทธศาสตร	์

		1.	การสร้างโอกาสทางการศึกษา		และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
		2.	การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม	

		3.	การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	
		4.	การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน	

ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)	
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กลยุทธ	์
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		�		การสร้างโอกาสทางการศึกษา		และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

1.การสร้างระบบการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตบัณฑิต

มาตรการที่
1.1

1.2
1.3

1.4



1.5
1.6

�	

2.การผลิตและการพัฒนาวิชาชีพครู

มาตรการที่
2.1พัฒนาเครือข่ายมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
2.2ผลิตครูขั้นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี
2.3พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความพร้อมสูงขึ้น

2	
3.สร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต

มาตรการที่
3.1สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2พัฒนาสหกิจศึกษา

	

�	
4.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชน

มาตรการที่
4.1
4.2


4.3

4	

กลยุทธ์	


พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และส่งเสริมกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้รู้เท่าทัน
กระแสโลกาภิวัตน์และให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลน

ให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ
การนำจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

	

พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นรากฐานในการจัด
โครงการบริการวิชาการ
การให้ความรู้ทางด้านวิชาการทักษะชีวิตและการพัฒนางานอาชีพ
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5.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างทั่วถึง

มาตรการที่
5.1

5.2

5.3



�	

6.ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์

มาตรการที่
6.1 6	

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		2		การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม	

กลยุทธ์	

1.ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรการที่
1.1

1.2
	

�	

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		�		การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	

กลยุทธ์	

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ



เผยแพร่องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อและระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
เพิ่มศักยภาพศูนย์การจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการทางการ
ศึกษาได้กว้างขวางขึ้น
จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ที่หลากหลายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอกมากขึ้น

	

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

	

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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มาตรการที่
1.1

1.2
1.3

1.4

�	

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

มาตรการที่
1.1ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
 �	

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่		4		การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนของประชาชนโดยใช้	

	ความรู้เป็นฐาน	

กลยุทธ์	

2.ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มาตรการที่
2.1
 
2.2
2.3



2.4

2	

3.การตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะทางเพื่อการผลิตพัฒนาและบริการความรู้

มาตรการที่
3.1
 �	



พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีศักยภาพสูงขึ้น

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ



สนับสนุนให้มีการทำวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการ
ทำวิจัยมากขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติให้เพิ่มขึ้น
กระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี



จัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะทางเช่นศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนา
เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้และเทคนิคการย้อมคราม
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	 ทำเนียบผู้บริหารและประกาศเกียรติคุณ	
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

รศ.ดร.สุจินต์		สิมารักษ์	

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	

ศ.ดร.ศุภมาศ		พนิชศักดิ์พัฒนา	

นายกสภามหาวิทยาลัย	

นายปัญญา		มหาชัย	

อธิการบดี	

ผศ.สุวิมล		โฮมวงศ์	

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	

นายประพันธ์		เตชะสกลกิจกูร	

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย	

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง	

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร	

ผศ.พิศิษฐ์		แสงวงศ	์ ผศ.ดร.ชนินทร์		วะสีนนท	์ นายสุนทร		ไชยชนะ	 รศ.ดร.หาญชัย		อัมภาผล	
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	

นายโกมุท		ฑีฆธนานนท์	

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์	

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

นายมนูญ		รุดดิษฐ์	

นายสมบูรณ์	อึงอารี	

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย		สุรกิจบวร	

นายอดุลย์		ไชยสุนันท	์ นายขจร		จิตสุขุมมงคล	 นพ.สมบูรณ์		จิระวัฒนาสมกุล	นายสรรค์สนธิ		บุณโยทยาน	

ทันตแพทย์	ดร.สุขสมัย		สมพงษ	์ นายชาคริต		อริยอาภากมล	รศ.รังสรรค์		เนียมสนิท	 นพ.พลเดช		ปิ่นประทีป	

ผศ.ดนัย		งามมานะ	ผศ.สุชาดา		มิ่งเมือง	 นายสุวัฒน์		เหมะธุลิน	
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											คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

ที่ปรึกษาอธิการบดี	

รองอธิการบดี	

นายมนูญ		รุดดิษฐ์	

(ฝ่ายบริหาร)	

ผศ.ดร.ชนินทร์		วะสีนนท์	

(ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)	

ผศ.ประเสริฐ		โฮมวงศ์		

(ฝ่ายกิจการนักศึกษา)	

ผศ.พิศิษฐ์		แสงวงศ์	

(ฝ่ายกิจการพิเศษ)	

ผศ.ดร.พนมพร		จินดาสมุทร์	

(ฝ่ายวิชาการ)	

ผศ.แจ่มจันทร์		สุวรรณรงค์		

(ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)	

ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)	

ผศ.ดร.วัฒนา		สุวรรณไตรย์	 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย		สุรกิจบวร	 ผศ.ยุทธศักดิ์		ฮมแสน	นายปัญญา		มหาชัย	
อธิการบด	ี

อธิการบดี	
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ผู้ช่วยอธิการบดี	

คณบดี	

ผศ.ปรีชา		ราชพิลา	
(	ฝ่ายพัฒนากีฬา	)	

ผศ.จรูญ		ขาวสีจาน	
(	ฝ่ายบริหาร	)	

นายธีราธาร		ศรีมหา	
(	ฝ่ายแผนงาน	)	

ผศ.ดร.วาโร		เพ็งสวัสดิ์	
(	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	)	

ผศ.สุระพงษ์			อุสายพันธ์	 นายชุมพล		ทรงวิชา	

ดร.มารศรี		กลางประพันธ์
คณะครุศาสตร์	

ผศ.อนุรัตน์		สายทอง	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

นายประสิทธิ์		คะเลรัมย์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

ผศ.ชาคริต		ชาญชิตปรีชา	
คณะวิทยาการจัดการ	

รศ.ดร.หาญชัย		อัมภาผล	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

นายสมศักดิ์		เจริญสุข	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
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ผู้อำนวยการสำนัก	/	สถาบัน	/	โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	

คณะกรรมการสภาวิชาการ	

1.		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

2.		รศ.อนันต์		ปานศุภวัชร	

3.		ผศ.ดร.วัฒนา		สุวรรณไตรย์	

4.		ผศ.อังคณา		เทียนกล่ำ	

5.		ผศ.ปรีชา		ธรรมวินทร	

6.		ผศ.นันทิยา		ผิวงาม	

7.		ผศ.ฟุ้งศรี		ภักดีสุวรรณ	

8.		รศ.สุธรรม		อารีกุล	

9.		ศ.เสริมศักดิ์		วิศาลาภรณ์	

10.	รศ.สันต์		ธรรมบำรุง	

11.	รศ.ไพฑูรย์		สุขศรีงาม	

12.	ผศ.เกษม		นันทชัย	

13.	นายประสาท		ตงศิริ	

14.	ผศ.ดร.พนมพร	จินดาสมุทร	์

ประธานสภาวิชาการ	

กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก	

กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก	

กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก	

กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก	

กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก	

กรรมการที่คณาจารย์ประจำเลือก	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก	

กรรมการและเลขานุการ	

นายนิกร			สุขปรุง	
สำนักงานอธิการบดี	

	

ผศ.ศิริชาติ		ศรีวงษา	
สำนักส่งเสริมวิชาการและ	

งานทะเบียน	

นายสุนทร		ไชยชนะ	

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

นายรัฐพล		ฤทธิธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและ

วัฒนธรรม	

ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

ผศ.ดร.ไชยา		ภาวะบุตร	

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	



��
Annual Report 2007

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

1.	นายประพันธ์		เตชะสกลกิจกูร	

2.	นายสุนทร		คูวัฒนะศิริ	

3.	ผศ.ดร.ประสิทธิ์		กองสาสนะ	

4.	นายประสาท		พูลเพิ่ม	

5.	นายประพัฒน์		สุภาสอน	

6.	ผศ.ยงยุทธ		ประทุมรัตน์	

7.	ผศ.จุทัย		ชลามาตย์	

8.	นายเฉลิมชัย		อุฬารกุล	

9.	นายปรีชา		วงษ์วิจารณ์	

10.	ดาบตำรวจตรีสุริยา		เจริญไชย	

11.	นายศาสตรา		เพียงงาม	

12.	ผศ.ประเสริฐ		โฮมวงศ์	

ประธานกรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการและเลขานุการ	

1.	นายสง่า		พงษ์ภู่	

2.	ผศ.สุรชาติ		เทียนกล่ำ	

3.	นายชุมพล		ทรงวิชา	

4.	ผศ.อรทัย		พันธ์สวรรค์	

5.	ผศ.เบญจวรรณ		รอดแก้ว	

6.	นายปรีชาศาสตร์		มีเกาะ	

7.	นายพรเทพ		เสถียรนพเก้า	

8.	ผศ.กาญจนา		วงษ์สวัสดิ์	

9.	นางนงเยาว์		จารณะ	

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

กรรมการ	

เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	

รองเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	
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ปริญญากิตติมศักดิ์	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2550	

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 มหาวิทยาลัย	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของบุคคลทั้งในชุมชนท้องถิ่นและบุคคลที่มีความรู้ความ

สามารถ	 และได้นำความรู้ความสามารถนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	 พร้อมยังมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วย	

ภูมิปัญญา	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	 และส่วนรวมได้	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จึงมอบ

ปริญญากิตติมศักดิ์	แด่บุคคล	ที่มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	ดังนี้	

		�	นายสันต์ศิลป์			ยาสาไชย	
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์			สาขาสัตวบาล	

ผลงานดีเด่น			1.	เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตร	ด้านการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป	
	 						2.	เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานหลักการและทฤษฎีทางพันธุศาสตร์การเลือกพันธุ์สัตว์	
	 						3.	เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านโภชนาศาสตร์สัตว์	และการให้อาหารสัตว์	

	 						4.	เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการปศุสัตว์	

	 						5.	เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการเกษตร	

ประกาศเกียรติคุณ
					1.	รางวัลเกษตรกรวิทยาการปศุสัตว์	รุ่นที่	3	ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี								

								การเกษตร		ประจำตำบล	ปี	2547	

					2.	รางวัลชนะเลิศ	การประกวดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต	ประจำปี	2548	
					3.	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	“คนดีศรีเมืองสกล”	สาขาเกษตรกรรม	ปี		2548	
					4.	รางวัลชนะเลิศ	การเกษตรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น	(ฟาร์มสาธิต)		ระดับเขต	ประจำปี	2549	

					5.	รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์		ประจำปี		2549	

	 	 สภามหาวิทยาลัย	มอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่	
	 	 �	ปราชญ์ท้องถิ่น	ที่นำภูมิปัญญาร่วมพัฒนา

ประวัติ	 								เกิดเมื่อวันที่	21	มกราคม	พ.ศ.	2500	อายุ	50	ปี	บ้านท่าเยี่ยม		
	 								ตำบลโนนหอม	อำเภอเมือง		จังหวัดสกลนคร	

การศึกษา								ประถมศึกษาปีที่	4		โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม				
	 									ตำบลโนนหอม	อำเภอโนนหอม	จังหวัดสกลนคร	

 นายสันต์ศิลป์ ยาสาไชย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเลี้ยงโคขุน จาก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้มาในการพัฒนาองค์ความรู้

แก้วิกฤติ จนประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติของกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนกลุ่ม

บ้านท่าเยี่ยม มีการถ่ายทอดความรู้โดยเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูผลงานของเกษตรกรและ

บุคคลที่สนใจมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการจนได้รับเกียรติบัตรต่างๆมากมาย
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2	นางคณิตา		โกพลรัตน	์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์			สาขาวิชาคหกรรมศาสตร	์

ประวัต	ิ 	 เกิดเมื่อวันที่	3	พฤษภาคม		พ.ศ.	2480		อายุ	69	ปี	

	 	 ตำบลธาตุเชิงชุม		อำเภอเมือง		จังหวัดสกลนคร	

การศึกษา	 ประกาศนียบัตรครูประถมอาชีวศึกษา	(ด้านคหกรรมศาสตร์)				

	 	 โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาธนบุรี	

	 	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	

ผลงานดีเด่น 1.		การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	

	 	 				1.1.	การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	โดยการสนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพ	 	

	 	 									ชีวิตที่สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 				1.2.	การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ	ทรัพยากร	ในรูปแบบการอนุรักษ์ส่งเสริม			
	 	 									เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น		
ประกาศเกียรติคุณ

	 	 1.		รางวัลชนะเลิศการปรุงอาหารจากผักพื้นบ้าน	งานมหกรรมอาหารปลอดภัยฯ	ประจำปี	2546				

	 	 2.		รางวัลชนะเลิศ	อาหารปรุงจากเนื้อโพนยางคำ	งานมหกรรมอาหารปลอดภัยฯ	ประจำปี	2546				
	 	 3.		รางวัลชนะเลิศ	การทำอาหารประเภทพล่ากุ้งก้ามกราม	งานวันกินกุ้งกินปลาสกลนคร	
	 	 				ประจำปี	2547	

	 	 4.		รางวัลสตรีดีเด่น		สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	(วันสตรีไทย)		ประจำปี		2547	
	 	 5.		รางวัลแม่ดีเด่น		ประจำปี	2548	

 นางคณิตา โกพลรัตน์ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ

กับด้านการจัดการทรัพยากรในรูปแบบการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นอาหาร

พื้นบ้าน งานหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองสินค้า OTOP ด้านโภชนาการได้สนับสนุนอาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการด้วยการกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น

โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต1ชมรมผู้สูงอายุชมรมสุขภาพและเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ ด้านการจัดการทรัพยากรได้นำองค์ความรู้ทางคหกรมศาสตร์ทุกด้านมาใช้อย่างเหมาะสมกับ

งานและความสามารถของคนในชุมชนเป็นอย่างดี สามารถแก้วิกฤติเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนผ่าน

กิจการโรงแรมเป็นผลสำเร็จด้วยผลงานดังกล่าวทำให้ท่านได้รับเกียรติเป็นสตรีดีเด่นและคุณแม่

ดีเด่นซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ
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�	นายนฤทธิ์		คำธิศร	ี
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลยีการเกษตร	

แขนงวิชาเกษตรศาสตร์เชิงบูรณาการ	

ประวัติ	 	 เกิดเมื่อวันที่		1		มกราคม		2506	อายุ		44		ปี	ตำบลโพธิไพศาล	อำเภอกุสุมาลย์	จังหวัดสกลนคร	

การศึกษา	 พ.ศ.	2529	สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาประมง)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	

ผลงานดีเด่น	 1.	การศึกษาวิจัยด้านการประมง	ดังต่อไปนี้	

	 	 			-	พ.ศ.	2527			ปัญหาพิเศษเรื่อง		การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานคู่กับการเลี้ยงไก่และปลูกผัก	

	 	 					ซึ่งทำให้เข้าใจถึงคำนิยามเศรษฐกิจพอเพียงในเวลาต่อมา	

	 	 			-	พ.ศ.	2529	ปัญหาพิเศษเรื่อง	การเลี้ยงโรติเฟอร์น้ำจืดโดยใช้มูลโคสดในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน	

	 	 			-	พ.ศ.	2530	(1)	งานวิจัยเรื่อง	การแปลงเพศปลานิลโดยใช้ฮอร์โมนซึ่งทำร่วมกับ	ดร.ชำนาญ	พงษ์ศรี	

																											และ	ดร.อีเกอร์โซล่า	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแปลงเพศปลาแซลมอน	จากแคนาดา						

	 	 					(2)	งานวิจัยเรื่อง	การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในนาข้าว	ซึ่งทำร่วมกับ	ดร.ชำนาญ		พงษ์ศรี	โดยได้รับทุน		 	
	 	 					NAGA	ประเทศเนเธอร์แลนด์	(3)	ศึกษาวิจัย	การเจริญเติบโตของปลาบึกในอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก	

	 	 					จังหวัดสกลนคร																									

	 	 2.	การทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยได้ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่ผสมผสาน	การนำ	
	 	 			ภูมิปัญญา	ผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีอย่างง่าย	จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม		
	 	 3.	การใช้ปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนเข้มแข็ง	โดยการนำไปสู่การแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้	

	 	 			สู่ชุมชน	ทั้งช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน	ให้สามารถพึ่งตนเองได้	

ประกาศเกียรติคุณ
	 	 1.		ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาประมง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปี	2547	(ในรอบ	20	ปี	มีเพียง	5	คน)	
	 	 2.		เกษตรกรดีเด่น	สาขาไร่นาสวนผสม	จังหวัดสกลนคร	ปี	2548	

	 	 3.		คนดีศรีเมืองสกล	สาขาเกษตรกรรม	ปี	2548	
	 	 4.		เกษตรดีเด่น	สาขาปศุสัตว์	จังหวัดสกลนคร	ปี	2549	 	

	 	 5.		คนดีเมืองสกล	“เชิงประจักษ์”	ปี	2549	

 นายนฤทธิ์คำธิศรีเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรพื้นที่ดินลูกรัง

ที่ เกิดจากการนำภูมิปัญญาผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีอย่างง่าย ใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสังเกตธรรมชาติและสังเคราะห์ จนเกิดเป็น

องค์ความรู้ที่เหมาะกับการทำการเกษตรบนพื้นที่ดินลูกรัง ซึ่งเป็นการเกษตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การพึ่งพา เกื้อกูล ระหว่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอย่างสมดุลและมีจริยธรรม ทั้งมนุษย์ พืช และ

สัตว์ ทำให้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง นำไปสู่การแบ่งปันและถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้กิจกรรมทางการเกษตรเป็น

เครื่องมือและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้ที่ได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันยังใช้

พื้นที่เกษตรกรรมเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และทำให้

ชุมชนเข้มแข็ง
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1.	ชื่อ	–	สกุล	 	 ผศ.ยุทธศักดิ์			ฮมแสน	

			สังกัด	 	 	 คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

			รางวัลที่ได้รับ	 	 พ่อดีเด่น	

			หน่วยงานที่มอบรางวัล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	

	

พ่อดีเด่น		ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

3.	ชื่อ	–	สกุล	 	 นางชวิพร			มั่งสุวรรณ	

			สังกัด	 	 	 สถาบันวิจัยและพัฒนา		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

			รางวัลที่ได้รับ	 	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	

			หน่วยงานที่มอบรางวัล	 กระทรวงศึกษาธิการ	

5.	ชื่อ	–	สกุล	 	 นายสงวน			พรหมพิภักดิ์	

			สังกัด	 	 	 หน่วยยานพาหนะ		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

			รางวัลที่ได้รับ	 	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	

			หน่วยงานที่มอบรางวัล	 กระทรวงศึกษาธิการ	

	

4.	ชื่อ	–	สกุล	 	 นางทองลักษณ์			คำทะเนตร	

			สังกัด	 	 	 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม	

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

			รางวัลที่ได้รับ	 	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	

			หน่วยงานที่มอบรางวัล	 กระทรวงศึกษาธิการ	

ประกาศเกียรติคุณ	

2.	ชื่อ	–	สกุล	 	 รศ.ดร.หาญชัย		อัมภาผล	

			สังกัด	 	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

			รางวัลที่ได้รับ	 	 การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายดีเด่น	

	 	 	 เรื่อง	“การประยุกต์ใช้ฮอร์โมน	GnRH	หลังการผสมเทียม	

	 	 	 ที่เหนี่ยวนำการเป็นสัด	โดย	PGF2	-	Alpha	ต่ออัตราการ	

	 	 	 ผสมติดในโคนมของสหกรณ์โคนมภูพานจังหวัดสกลนคร”	

			หน่วยงานที่มอบรางวัล	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายดีเด่น	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	
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	 การบริหารงาน	
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กราฟที่	�	

	 งบประมาณ	

ประเภท

						งบแผ่นดิน	

						งบเงินนอกงบประมาณ	

รวม

จำนวนเงิน

222,888,700	

103,950,782	

326,839,482

งบเงินนอกงบประมาณ	

งบแผ่นดิน	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก	

งบประมาณจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	326,839,482	บาท	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

ตารางที่	�	งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2550

ร้อยละของงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550
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	 ตารางที่	2	งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550
  จำแนกตามประเภทงบประมาณ

จำนวนเงิน

222,888,700	

	 39,302,080	

	 31,321,120	

	 2,260,960	

	 16,841,622	

	 6,800,000	

	 7,425,000	

326,839,482

	 กราฟที่	2	งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550
  จำแนกตามประเภทงบประมาณ

งบแยกตามประเภท

					1.	แผ่นดิน	

					2.	ค่าบำรุงการศึกษา	(บ.กศ.)	

					3.	โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	(กศ.ป.)	

					4.	โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม	(กศ.ปท.)	

					5.	โครงการบัณฑิตศึกษา	

					6.	ค่าบำรุงการศึกษา	(ภูพานเพลซ)	

					7.	โครงการความร่วมมือกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวม

งบแผ่นดิน	

งบ	(บ.กศ.)	

งบ	(กศ.ป.)	

งบ(กศ.ปท.)	

บัณฑิตศึกษา	

ภูพานเพลซ	

โครงการความร่วมมือ

กับกรมปกครองส่วน

ท้องถิ่น	
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	 กราฟที่	�	ร้อยละของงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550
  จำแนกตามประเภทงบประมาณ

งบแผ่นดิน	

งบโครงการความร่วมมือกับกรมปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	

งบภูพานเพลซ	
งบบัณฑิตศึกษา	

งบ	กศ.ปท.	

งบ	กศ.ป.	

งบ	บ.กศ.	

ตารางที่	�		

จำนวนเงิน

92,415,897	

83,406,985	

100,463,946	

44,612,654	

5,940,000	

326,839,482

งบรายจ่าย

	 งบบุคลากร	

	 งบดำเนินการ	

	 งบลงทุน	

	 งบอุดหนุน	

	 งบรายจ่ายอื่น	

รวม

กราฟที่	4	

งบอุดหนุน	 งบรายจ่ายอื่น	

งบบุคลากร	

งบดำเนินการ	งบลงทุน	

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2550จำแนกตามงบรายจ่าย

ร้อยละของงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2550จำแนกตามงบรายจ่าย
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	 บุคลากร	

	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 มีจำนวนบุคลากร

ทั้งสิ้น	 547	 คน	 ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ	

(Academic	 Staff)	 ได้แก่	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

(สายผู้สอน)	 อาจารย์พิเศษ	 พนักงานราชการ	 พนักงานมหาวิทยาลัย	

จำนวน	 230	 คน	 และบุคลากรปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุน	 (Support	

Staff)	 ได้แก่	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)	

ลูกจ้างประจำ	 พนักงานราชการ	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ลูกจ้างชั่วคราว	

(รายเดือน	-	รายวัน)	จำนวน	317	คน	จำแนกรายละเอียดได้	ดังนี้	

ตารางที่	4	

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานวิจัย รวม

สายผู้สอน

									ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน		

									อุดมศึกษา	(สายผู้สอน)	

									อาจารย์พิเศษ	

									พนักงานราชการ		

									พนักงานมหาวิทยาลัย	

						สายสนับสนุน

									ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน		

									อุดมศึกษา	(สายสนับสนุน)	

									ลูกจ้างประจำ	

									พนักงานราชการ	

									พนักงานมหาวิทยาลัย	

									ลูกจ้างชั่วคราว	

									พนักงานอาคารภูพานเพลซ	

213

161	

	

34	

8	

10	

317

16	

	

31	

9	

14	

212	

35	

3

3	

	

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

14

14	

	

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

230

178	

	

34	

8	

10	

317

16	

	

31	

9	

14	

212	

35	

รวมทั้งสิ้น 530 3 14 547

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

จำแนกตามประเภทของบุคลากรและการปฏิบัติงาน

(ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2550)
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กราฟที่	�	
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานวิจัย	
บุคลากรที่ไปช่วยราชการ	

	 กราฟที่	6	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจำแนกตามประเภทบุคลากร

สายผู้สอน	 สายสนับสนุน	

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(สายผู้สอน)	

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(สายผู้สอน)	

อาจารย์พิเศษ	
พนักงานราชการ	

พนักงานมหาวิทยาลัย	

ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา	

(สายสนับสนุน)	

ลูกจ้าง
ประจำ	 พนักงาน

ราชการ	
พนักงาน	

มหาวิทยาลัย	

ลูกจ้างชั่วคราว	

ภูพานเพลซ	

อาจารย์พิเศษ	
พนักงานราชการ	

พนักงานมหาวิทยาลัย	

ลูกจ้างชั่วคราว	

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	
(สายสนับสนุน)	

ลูกจ้างประจำ	

พนักงานราชการ	

พนักงานมหาวิทยาลัย	

พนักงานอาคารภูพานเพลซ	

ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัยจำแนก

ตามประเภทการปฏิบัติงาน
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	 ตารางที่	�	จำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)ที่ปฏิบัติงาน
  จำแนกตามคณะและคุณวุฒิ

คณะ

							ครุศาสตร์	

							วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

							มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

							วิทยาการจัดการ	

							เทคโนโลยีการเกษตร	

							เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

รวม

ปริญญาเอก

13	

8	

1	

2	

2	

-	

26

ปริญญาโท

24	

38	

32	

21	

12	

16	

143

ปริญญาตรี

-	

3	

6	

-	

-	

-	

9

รวม

37	

49	

39	

23	

14	

16	

178

	 กราฟที่	�	จำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)ที่ปฏิบัติงาน
  จำแนกตามคณะและคุณวุฒิ

ปริญญาเอก	

ปริญญาโท	

ปริญญาตรี	

คน	

คณะครุศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

คณะมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์	

คณะวิทยาการ	
จัดการ	

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร	

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	

คน	

คน	

คน	
คน	

คน	

คน	

คน	

คน	

คน	

คน	

คน	

คน	

0	คน	 0	คน	 0	คน	 0	คน	0	คน	
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	 ตารางที่	6	อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำแนกตามคณะ

คณะ

ครุศาสตร์	

			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

			มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

			วิทยาการจัดการ	

			เทคโนโลยีการเกษตร	

			เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม
ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	

26

13

17

10

6

4

76

2

1

-

-

1

-

4

37

49

39

23

14

16

178

178

อาจารย์	

9

35

22

13

7

12

98

	 กราฟที่	8	อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำแนกตามคณะ

ตำแหน่งอาจารย์	

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์	

คณะครุศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

คณะมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์	

คณะวิทยาการ	
จัดการ	

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร	

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	

9	คน	

26	คน	

2	คน	

35	คน	

13	คน	

1	คน	

22	คน	

17	คน	

0	คน	 0	คน	 0	คน	

13	คน	

10	คน	
7	คน	

6	คน	

1	คน	

12	คน	

4	คน	
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	 การพัฒนาบุคลากร	

										มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ	(สายผู้สอน)	และสายสนับสนุนได้พัฒนาองค์ความรู้	

อย่างต่อเนื่อง	 โดยสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ	 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน	 โดยการสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	 การฝึกอบรม	 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน	 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาเหล่านี้	

นำมาพัฒนาขีดความสามารถและบริหารจัดการ	การทำงานให้มีประสิทธิภาพ	สืบไป	

	 ตารางที่	�	รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ(สายผู้สอน)ที่ศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับ สถานที่ศึกษา

1	
2	
3	
4	
5	

นางสาวปิยะจินต์		ปัทมดิลก	
ผศ.จิตติ		กิตติเลิศไพศาล	
นางปูริดา		กล้าประเสริฐ	
นายวีระชน		โสมชิน	
นายธนากร		ราชพิลา	

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท	
ปริญญาเอก	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

สาขา

บริหารธุรกิจ	
บริหารการพัฒนา	
บริหารธุรกิจ	(ตลาด)	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
พัฒนบูรณาการศาสตร์	

ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1	
	
	
2	
3	
	
	
4	

ผศ.ฟุ้งศรี		ภักดีสุวรรณ	
	
	
ผศ.ชาญวิทย์		พฤกษชาติ	
นายสมศักดิ์		เจริญสุข	
	
	
นายปริญญา		รจนา	

ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาโท	
89	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
พระนครเหนือ	

อาชีวศึกษา	
	
	
สารสนเทศศึกษา	
อาชีวศึกษา	
	
	
ไฟฟ้า	(อิเล็กทรอนิกส์)	

ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
	
	
พนักงานราชการ	

5	
6	
7	

นายกฤษฎา		พรหมพินิจ	
นางกัญญาภัก		จอดนอก	
นายไวรุจน์		อิ่มโพ	

ปริญญาโท	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	
วิศวกรรมโยธา	
วิศวกรรมอุตสาหการ	
	

อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	

1	 ผศ.ชไมพร		รักษาสุข	 ปริญญาเอก	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	

อาชีวศึกษา	 ข้าราชการ	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1	
2	
3	
	
	
4	
5	

นางสาวสุทิศา		ซองเหล็กนอก	
นายสอาด		ม่วงจันทร์	
ผศ.กาญจนา		วงษ์สวัสดิ์	
	
	
นางอุบลศิลป์		โพธิ์พรม	
ผศ.พิทักษ์		วงษ์ชาลี	

ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

สารสนเทศศึกษา	
คณิตศาสตร์ประยุกต์	
หลักสูตรและการสอน	
	
	
การจัดการเทคโนโลยี	
เทคโนโลยีชีวภาพ	

ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
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11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

ผศ.พรกมล			สาฆ้อง	
นายสุวิช		ษมาพิสุทธิ์	
นายสุรศักดิ์		แสนทวีสุข	
นางสาวสมจิตร		บุญเทียม	
นายสุรสิทธิ์		อุ้ยปัดฌาวงศ์	
นายทนงศักดิ์		ยางธิสาร	
นางสาวพินทอง		จารุตัน	
นางสาวปิยวรรณ		โถปาสอน	

ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

ชีวเคมีทางการแพทย์	
ฟิสิกส์	
ฟิสิกส์	
คณิตศาสตรศึกษา	
วิทยาการคอมพิวเตอร์	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
พนักงานมหาวิทยาลัย	
อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	
อาจารย์พิเศษ	

1	
	
	
2	
3	
4	
5	
	
	
	
6	

ผศ.คารม		ไปยะพรหม	
	
	
นางปทุมทิพย์		ม่านโคกสูง	
นายสพสันติ์		เพชรคำ	
นายรัฐพล		ฤทธิธรรม	
นางสาวจุฑาทิพย์		วิจิตรศิลป์	
	
	
	
นายสมชาย		พรหมโคตร	

ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
	
	
	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ	
Edit	Cowan	University	/
ประเทศออสเตรเลีย	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ประเทศอินเดีย	
Finders	University	
(โครงการร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์
กับ	Finders	University)	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

Linguistics	
	
	
พัฒนศาสตร์	
ไทศึกษา	
เศรษฐศาสตร์	
Doctor	of	Education	
	
	
	
ไทคดีศึกษา	

ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
	
	
	
ข้าราชการ	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับ สถานที่ศึกษาสาขา ประเภทบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7	
	
8	
	
9	
10	
	
	
11	
	
	
12	
	
13	
	
	
14	

นายไพสิฐ		บริบูรณ์	
	
ผศ.วิจิตรา		วงศ์อนุสิทธิ์	
	
ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
ผศ.ทองพูล		แสงคำ	
	
	
ผศ.ปรีชา		ธรรมวินทร	
	
	
นางสาววิวรรยา		ขอนยาง	
	
นางสาวจุรี		ซอนา	
	
	
นางสาวสุภาวดี		ล้อมหามงคล	

ปริญญาเอก	
	
ปริญญาเอก	
	
ปริญญาเอก	
ปริญญาโท	
	
	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	

University	of	Edinburgh		
สหราชอาณาจักร	
Edith	Cowan	University	/	
ประเทศออสเตรเลีย	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดนครพนม	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดนครพนม	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
	
Beijing	Language	and	
Culture	University	
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	

ภาษาศาสตร์ประยุกต์	
	
การศึกษา	
	
รัฐประศาสนศาสตร์	
นิติศาสตร์	
	
	
นิติศาสตร์	
	
	
การจัดการการท่องเที่ยว	
และการโรงแรม	
Chinese	Langiage	
	
	
การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและ	
การท่องเที่ยว	

ข้าราชการ	
	
ข้าราชการ	
	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	

6	
7	
8	
	
9	
10	

ผศ.สมบรูณ์		ชาวชายโขง	
นางนพรัตน์		สิทธิวงศ์	
นางสาววิลาวรรณ์		คำหาญ	
	
ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
นางสาวสุธาสินี		คุปตะบุตร	

ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	
	
ปริญญาเอก	
ปริญญาเอก	

มมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
U.	of	Manchester	
ประเทศสหราชอาณาจักร	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

สารสนเทศศึกษา	
ชีววิทยา	
ฟิสิกส์	
	
เคมี	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับ สถานที่ศึกษาสาขา ประเภทบุคลากร

คณะครุศาสตร์

1	
	
	
2	
	
	
3	
	
	
4	
	
	
5	
	
	
6	
	
7	

นางพจมาน		ชำนาญกิจ	
	
	
นางสุจิตรา		แบบประเสริฐ	
	
	
ผศ.เพลินพิศ		ธรรมรัตน์	
	
	
ผศ.ถาดทอง		ปานศุภวัชร	
	
	
นางสาวอุษา		ปราบหงษ์	
	
	
นายพรเทพ		เสถียรนพเก้า	
	
นางสาวสรินดา		พงษ์คุลีการ	

ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
	
	
ปริญญาเอก	
	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
พระนครเหนือ	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

หลักสูตรและการสอน	
	
	
หลักสูตรและการสอน	
	
	
หลักสูตรและการสอน	
	
	
หลักสูตรและการสอน	
	
	
หลักสูตรและการสอน	
	
	
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร	
(DRD)	
การปฐมวัยศึกษา	

ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
	
ข้าราชการ	

15	
	
	
16	
17	
	
	
18	

นางสาวปริฉัตร		ภูจิตร	
	
	
นางสาวปฏิมาภรณ์		กังวานศรีเพชร	
นายวิชาญ		ฤทธิธรรม	
	
	
นายนพดล		ชาสงวน	

ปริญญาโท	
	
	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	
	
	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดนครพนม	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดนครพนม	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

นิติศาสตร์	
	
	
การจัดการการท่องเที่ยว	
รัฐศาสตร์	
(การเมืองการปกครอง)	
	
การออกแบบผลิตภัณฑ์	

พนักงานราชการ	
	
	
พนักงานราชการ	
อาจารย์พิเศษ	
	
	
อาจารย์พิเศษ	

	 ตารางที่	8	รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับ สถานที่ศึกษา

1	
	
	
2	
3	
	
	
4	
	
	
5	

นางสาวพิชญาดา		ธานี	
	
	
นางนิรมล		เนื่องสิทธะ	
นางวาสนา		จักรศรี	
	
	
นางสาวอรวรรณ		วัชรกุล	
	
	
นางสาวณัฐณิชา		ดาบสมเด็จ	

ปริญญาโท	
	
	
ปริญญาโท	
ปริญญาโท	
	
	
ปริญญาโท	
	
	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดนครพนม	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดนครพนม	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

สาขา

บริหารธุรกิจ	
	
	
บัญชี	
บริหารธุรกิจ	
	
	
บริหารธุรกิจ	
	
	
นิเทศศาสตร์	

ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ	
	
	
ข้าราชการ	
ข้าราชการ	
	
	
พนักงานราชการ	
	
	
พนักงานมหาวิทยาลัย	

สำนักงานอธิการบดี
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับ สถานที่ศึกษาสาขา ประเภทบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1	
	
2	
	
3	

นางสุพัตรา		หล้าชาญ	
	
นายธนากร		ยางธิสาร	
	
นางสาวจิราพร		พ่ออามาตย์	

ปริญญาโท	
	
ปริญญาโท	
	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

บรรณารักษศาสตร์และ	
สารสนเทศศาสตร์	
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ	
การศึกษา	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ข้าราชการ	
	
พนักงานมหาวิทยาลัย	
	
พนักงานราชการ	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1	 นายศราวุธ		จิตพิไล	 ปริญญาโท	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สื่อนฤมิต	 ลูกจ้างชั่วคราว	
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1	
2	

นายแสนสุรีย์		เชื้อวังคำ	
นายสุรพิน		ขาวขันธ์	

ปริญญาโท	
ปริญญาโท	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

วิทยาศาสตร์ศึกษา	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	

ลูกจ้างชั่วคราว	
พนักงานมหาวิทยาลัย	

กองพัฒนานักศึกษา

1	 นายวุฒิชัย		ไชยพร	 ปริญญาโท	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 พนักงานมหาวิทยาลัย	
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รวม

	 ตารางที่	9	จำนวนบุคลากรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550ที่ได้รับการพัฒนาความรู้

ลำดับที่ หน่วยงาน
จำนวนบุคลากร
(ทั้งหมด)

จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้

1	
2	
3	
4	
5	
6	

คณะวิทยาการจัดการ	
คณะครุศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

29	
36	
48	
39	
22	
15	
189

26	
30	
41	
34	
18	
14	
163

89.66	
83.33	
85.42	
87.18	
81.82	
93.33	
86.24

สายผู้สอน

สายสนับสนุน

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

คณะวิทยาการจัดการ	
คณะครุศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สำนักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
กองกลาง	
กองนโยบายและแผน	
กองพัฒนานักศึกษา	

7	
6	
11	
14	
8	
9	
10	
9	
11	
23	
13	
85	
5	
8	
219

7	
6	
10	
12	
5	
8	
10	
9	
7	
22	
10	
78	
5	
7	
196

100.00	
100.00	
90.91	
85.71	
62.50	
88.89	
100.00	
100.00	
63.64	
95.65	
76.92	
91.76	
100.00	
87.50	
89.50

รวมทั้งสิ้น 408 359 87.99

รวม

	 กราฟที่	9	ร้อยละของบุคลากรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550ที่ได้รับการพัฒนาความรู้

สายผู้สอน	 สายสนับสนุน	

ได้รับการพัฒนาความรู้	163	คน	

ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้	26	คน	

ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้	23	คน	

ได้รับการพัฒนาความรู้	196	คน	
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โครงการพัฒนาบุคลากร	“ศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”	

หน่วยรักษาความปลอดภัยฝึกเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือเหตุร้าย	

ภาพกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	

	 ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา	 ฝึกอบรม	 และศึกษาดูงานของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนันสนุน	 ที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 หน่วยรักษาความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 ขึ้นระหว่างวันที่	

29	 -	31	มกราคม	2550	 เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน	 ในการปฏิบัติงานด้านการจัดระบบการจราจร	การใช้สัญญาณมือ	การใช้วิทยุ

สื่อสาร	การส่งข่าวสาร	ศิลปะป้องกันตัว	การตรวจลาดตระเวน	วิธีสังเกตวัตถุระเบิด	และวิธีป้องกันระวังเหตุร้ายในสถานที่ราชการ	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา	 การบริหารจัดการแก่

บคุลากรเจา้หนา้ที	่เดนิทางศกึษาดงูาน	เมือ่วนัที	่20	-	24	มนีาคม	2550	นำโดย	ผศ.ชนินทร์		วะสีนนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
และ	 ผศ.พิศิษฐ	์ 	 แสงวงศ์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 นำคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน	ณ	 มหาวิทยาลัย	 BLCU	 กรุงปักกิ่ง	
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	
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อบรมเชิงปฏิบัติการ	การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับชาติ	 ขึ้นระหว่างวันที่	 15	 -	 16	 กุมภาพันธ์	 2550	ณ	ห้องประชุมดุสิตา	 โรงแรมภูพานเพลซ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ	และสามารถเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติได้	

	 งานประกันคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ	

และตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	 เมื่อวันที่	 12	 กรกฎาคม	 2550	 ณ	 ห้องประชุมสรัสจันทร	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 ทรัพยากรด้านกายภาพ	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมด	636	ไร่	2	งาน	4	ตารางวา	มีอาคารสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน	และ

ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		ดังนี้	

	 �.	อาคารสถานที่	

ลำดับที่ จำนวนประเภทของอาคาร

1	

2	

3	

4	

5	

32	

8	

14	

7	

17	

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ	

อาคารเรียนร่วมกับสำนักงาน	

อาคารสำนักงาน	

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร	

บ้านพัก(รับรอง)และหอพัก	

ลำดับที่ ชื่ออาคาร

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
	
23	
24	
25	

อาคาร		1	(สถาบันภาษาฯ	/	กองพัฒนานักศึกษา)	
อาคาร		2	(คณะครุศาสตร์)	
อาคาร		3	(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	
อาคาร		4	(คณะวิทยาการจัดการ)	
อาคาร		5	(โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย)	
อาคาร		6	(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	
อาคาร		7	(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	
อาคาร		8	(อาคารกาญจนาภิเษก)	
อาคาร		9	(ศูนย์วิทยาศาสตร์)	
อาคาร		10	(อาคารเรียนรวม	9	ชั้น)	
อาคารอเนกประสงค์(หอประชุมใหญ่)	
บ้านพักอาจารย์	(อรุโณทัย		5		หลัง)	
บ้านพักอาจารย์	(ทานตะวัน		6		หลัง)	
อาคารปฐมพยาบาล	(อรุโณทัย)	
บ้านพักรับรอง	(ข้างอาคาร	4	ข้างอาคาร	8)	
อาคารประปา	(ข้างหอพักพุดตาล)	
อาคารโรงรถ	(หน้าอาคาร	10)	
หอประชุมใหญ่	
โรงอาหาร	(ข้างอาคาร	8)	
อาคารศูนย์อาหาร	(หลังโรงแรมภูพานเพลซ)	
อาคารหอพระพุทธ		
อาคารหน่วยบริการไฟฟ้า	งานสาธารณูปโภค	และงานสวัสดิการ	
(ด้านหลังหอพักจามจุรี)	
อาคารห้องน้ำ	(ข้างหอประชุมใหญ่)	
ศาลเจ้าพ่อหนองหญ้าไซ	

อาคารโรงผลิตและบรรจุน้ำ	(ข้างหอพักเฟื่องฟ้า)	

พื้นที่ใช้สอย(หน่วย:ตารางเมตร)

1,948.50	
1,627.25	
1,849.00			
2,128.00	
2,130.00	
1,688.50	
1,872.00	
4,312.80	
5,114.40	
8,056.13	
7,641.12	
825.00	

1,006.00	
165.00	
326.94	
150.00	
712.00	

1,195.60	
644.00	

1,099.00	
441.00	
235.00	

	
128.00	
349.00	
219.50	

	 				ตารางที่	�0	สรุปจำนวนอาคารสถานที่

	 				ตารางที่	��	อาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอย
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ลำดับที่ ชื่ออาคาร

26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	

68	

อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์	
อาคารส่งเสริมสุขภาพ	
โรงอาหาร	(ข้างอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	
อาคารฝ่ายสถานที่	(ข้างสนามฟุตบอลประตู	2)	
โรงแรมภูพานเพลซ	
หน่วยรักษาความปลอดภัย	(ข้างอาคารสหกรณ์)	
เรือนประทับรับรอง	(หลังหอประชุมใหญ่)	
อาคารปรัมพิธีสนามฟุตบอล	
หอพักจามจุรี	(ข้างอาคารสาธารณูปโภค)	
อาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	(ข้างอาคารสหกรณ์)	
อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา	
หอพักเอรวัณ	
หอพักเฟื่องฟ้า	
หอพักพุดตาน	
หอพักปาริชาติ	
โรงมวย	
อาคารสหกรณ์มหาวิทยาลัย	
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	(ข้างอาคาร	7)	
อาคารสโมสรนักศึกษา	(ข้างอาคาร	4)	
อาคารที่พักนักศึกษา	(หน้าสโมสรนักศึกษาอาคาร	4)	
โรงฝึกพลศึกษา	1	
โรงฝึกพลศึกษา	2	
อาคารสโมสรนักศึกษา	(ข้างอาคาร	2)	
ศูนย์ภาษา	/	ศูนย์คอมพิวเตอร์	
ศูนย์วิทยบริการ	
อาคาร	K-Park	
อาคารสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ	(ส.1)	(ข้าง	K-Park)	
อาคารศิลปศึกษา	(ศิลป	1	/	ศิลป	2)	
อาคารดนตรี	(อรุโณทัย)	
อาคารพัฒนาชุมชน	
อาคารสโมสรนักศึกษา	(ข้างอาคาร	7)	
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	1	
อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	2	
อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง	
อาคารอุตสาหกรรมศิลป์	
อาคารคหกรรม	
อาคารสำนักงานและอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	
โรงเรือนเลี้ยงวัว	
โรงเรือนเลี้ยงไก่	
โรงเรือนเลี้ยงสุกร	
โรงบ่อเพาะพันธ์ุปลา	
โรงผสมอาหารสัตว	์

พื้นที่ใช้สอย(หน่วย:ตารางเมตร)

160.00	
382.00	
352.00	
473.00	

3,804.95	
185.00	
525.50	
192.00	

1,132.20	
369.75	
544.00	

1,378.20	
1,479.60	
1,479.60	
1,479.60	
484.00	
359.50	
336.00	
80.00	
130.00	

2,034.70	
576.00	
49.00	

1,005.45	
3,791.95	
180.00	
280.00	

1,016.00	
165.00	
63.00	
108.00	
96.00	
713.60	
252.00	
608.56	

2,021.76	
647.00	

1,255.00	
72.00	
290.50	
216.00	
264.00	

50.40	

รวมพื้นที่ทั้งหมด 76,946.56
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	 2.	สาธารณูปโภค	

	 	 -	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีระบบผลิตน้ำประปาและระบบผลิตน้ำดื่ม	ตรา	“ราชพฤกษ์”		

	 	 -	ระบบโทรศัพท์	จำนวน	70	หมายเลข	

	 	 -	สามารถรองรับคู่สายได้	126	หมายเลข	

	 	 -	แหล่งน้ำดิบ	เพื่อการผลิตน้ำประปามี	2	แหล่ง	คือ	หนองหญ้าไซและหนองไฮ	

	 �.		สิ่งก่อสร้าง	

	 1.	อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา

	 			จำนวน	 	 1		หลัง	

	 			งบประมาณแผ่นดิน	 4,750,000		บาท	

	 			ระยะเวลา	 	 11	พฤษภาคม	2550	–	8	ตุลาคม	2550	

	

(หนองหญ้าไซ)

(หนองไฮ)

(น้ำดื่มตราราชพฤกษ์)
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	 3.	อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์์(ผูกพันงบประมาณ2550–2552)

	 			จำนวน		 	 	 1		หลัง	

	 			งบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น	 	 65,990,000		บาท	

	 			งบประมาณปี2550  13,200,000		บาท	

	 			งบประมาณปี2551  21,200,000		บาท	

	 			งบประมาณปี2552  31,590,000		บาท	

	 			ระยะเวลา	 	 	 27	มิถุนายน	2550	–	17	พฤษภาคม	2552	

	 2.	อาคารเอนกประสงค์(ผูกพันงบประมาณ2548-2550)

	 			จำนวน	 	 	 1		หลัง	

	 			งบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น		 94,500,000		บาท	

	 			งบประมาณปี2548	 	 17,955,000		บาท	

	 			งบประมาณปี2549	 	 21,500,000		บาท	

	 			งบประมาณปี2550	 	 55,045,000		บาท	

	 			ระยะเวลา	 	 	 1	กันยายน	2548	–	16	พฤศจิกายน	2550	
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ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
SAKON	NAKHON	RAJABHAT	UNIVERSITY	
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NetworkNetwork

	 ระบบสารสนเทศ	

	 ระบบเครือข่ายไร้สาย	(Wireless		LAN)	

	 เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและคุณภาพ	 ที่พร้อมจะก้าวสู่ความเป็นสากล	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครจึงเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน		เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	จึงมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต		2	ระบบ	คือ	

	 1.	ระบบเครือข่ายหลัก	

	 2.	ระบบเครือข่ายไร้สาย	

	 มหาวิทยาลัยมีการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย	 (Wireless	Network)	 ให้เป็นเครือข่ายเสริม	 เพื่อให้อาจารย์	นักศึกษา	

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	 (Notebook)	 เพื่อเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายหลักของ

มหาวิทยาลัย	ในการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสามารถใช้บริการได้ตามจุดต่างๆ	ดังนี้	

สถานที่ จุดที่ติดตั้ง
จำนวน จุดที่ติดตั้ง จุดที่ติดตั้ง

Outdoor IndoorAP (Mbps)

ความเร็ว

ศูนย์คอมพิวเตอร์	
	
อาคาร	ส.1	
	
อาคาร	4	
อาคาร	7	
	
	
อาคาร	10	
	
อาคาร	2	
ศูนย์วิทยบริการ	
	
อาคารอุตสาหกรรม	
อาคาร	3	

ชั้น1	
ชั้น2	
ด้านหน้า	
K-Park	
ชั้น	2	
ชั้น	1	(ลานกิจกรรม)	
ชั้น	2	(โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์)	
ชั้น	2	(ข้างศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม)	
ชั้น	2	
ชั้น	4	
ชั้น	1	
ชั้น	1	
ชั้น	2	
	
ชั้น	2	

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
2	

54	
54	
54	
54	
54	
108	
108	
54	
54	
54	
54	
54	
54	
54	
54	

¸
-	
¸
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	
¸
-	
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

	 ตารางที่	�2	การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WirelessNetwork)
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	 ระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหาร	

		 	 1.		ระบบงานทะเบียนเกรดและชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารของนักศึกษา	

												 2.		ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร	

												 3.		ระบบรายงานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร	

												 4.		ระบบประเมินจรรยาบรรณอาจารย์	

												 5.		ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของอาจารย์	

												 6.		ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา	

												 7.		ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	

	 ระบบสารสนเทศและการพัฒนาในด้านต่างๆ	

	 การบริการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์์	

	 	 1.		ปรับปรุงความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากความเร็ว	2	เมกะบิต	เป็น	4	เมกะบิต	

	 	 2.		การปรับปรุงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	

	 	 3.		งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	

	 	 4.		การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้น	

	 	 5.		งานให้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน		Remote	Access	

	 	 6.		การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	

	 	 7.		การให้บริการคลินิกไอที	

	 	 8.		การให้บริการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อสืบค้นของนักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากรภายนอก	

	 	 9.		การให้บริการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกอบรมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก	

	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	ในปีงบประมาณ	2��0	

	 	 1.		ปรับปรุงการบริการจัดการฐานข้อมูล	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา	

	 	 2.		ปรับปรุงระบบแฟ้มสะสมงานของบุคลากร	

	 	 3.		ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา	

	 	 4.		พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 ตัวอย่างระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรและระบบภาระงาน	
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ตัวอย่างฐานข้อมูลระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรและภาวะการหางานทำของบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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แผนผังการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	
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	 ผลการดำเนินงาน	
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ตารางที่	��	ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

ผลการ
ดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3 4 5

มิติที่1มิติด้านประสิทธิผล

1.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ								
				หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ		
				ราชการของกระทรวง	

2.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ			
				หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ	
				ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการ			
				อุดมศึกษา	

55 2.46494.4816

ระดับ	 7.5	 0.3064	4.0857	4.0857	1	 2	 3	 4	 5	

ระดับ	 7.5	 0.3506	4.6752	4.6752	1	 2	 3	 4	 5	

3.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ		
				หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ	
				ราชการของสถาบับอุดมศึกษา	

ระดับ	 15	 0.7500	5.0000	

3.1		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง			
					น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน			
					ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.		
					2550	ของสถาบันอุดมศึกษา	ในส่วน	
					ของงบประมาณแผ่นดิน	

ระดับ	 10	 0.5000	5.0000	

3.1.1	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วม				
						ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงาน			
						ทางวิชาการต่ออาจารย์ประจำ	

ร้อยละ	 2.5	 0.1250	5.0000	18.5185	4	 6	 8	 10	 12	

3.1.2	ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญา				
						ตรีขึ้นไป	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี				
						ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	 2.5	 0.1250	5.0000	2.9000	0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	

3.1.3	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	 หลักสูตร	 2.5	 0.1250	5.0000	13.0000	8	 9	 10	 11	 12	

3.1.4	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ	
							ทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและ				
							เอกชน	

เครือข่าย	 2.5	 0.1250	5.0000	7.0000	1	 2	 3	 4	 5	

3.2		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง				
						น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน	
						ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.		
						2550	ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วน	
						ของงบประมาณรายได้	

ระดับ	 5	 0.2500	5.0000	

3.2.1	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่ง				
						ทางวิชาการ	

ร้อยละ	 1.67	 0.0835	5.0000	42.3280	36	 37	 38	 39	 40	

3.2.2	ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนิน	
							กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านราชภัฏ	

ร้อยละ	 1.67	 0.0835	5.0000	100.0000	60	 65	 70	 75	 80	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	
ประจำปีงบประมาณ		พ.ศ.	2��0	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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3.2.3	ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	
						พัฒนาผลงานทางวิชาการของ	
						คณาจารย์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ	
						พระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงครองสิริราชสมบัติ	
						ครบ	60	ปี	

4.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง	
				น้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ	สมศ.				
				ของสถาบันอุดมศึกษา	

ร้อยละ	 1.66	 0.0830	5.0000	55.2800	35	 40	 45	 50	 55	

ระดับ	 25	 1.0579	4.2316	

4.1			มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต	 8.75	 0.3761	4.2982	

4.1.1	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	
						ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ			
						ภายในระยะเวลา	1	ปี	

ร้อยละ	 1.46	 0.0471	3.2261	84.4523	80	 82	 84	 86	 88	

4.1.2	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	
						ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา	

ร้อยละ	 1.46	 0.0536	3.6716	66.7162	40	 50	 60	 70	 80	

4.1.3	ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ	
						ผู้ใช้บัณฑิต	

ระดับ	 1.46	 0.0569	3.9038	3.9038	1	 2	 3	 4	 5	

4.1.4	จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ	
							การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน	
							วิชาการ	วิชาชีพ	คุณธรรม	จริยธรรม		
							หรือรางวัลทางวิชาการ	หรือด้านอื่นที่	
							เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับ				
							ชาติ	หรือระดับนานาชาติ	

คน	 2.18	 0.1090	5.0000	5.0000	-	 -	 1	 2	 3	

4.1.5	ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์	
						ปริญญาโทหรือเอก	ที่ตีพิมพ์เผยแพร่	
						ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ			
						จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก	

ร้อยละ	 2.19	 0.1095	5.0000	50.3267	20	 25	 30	 35	 40	

4.2		มาตรฐานด้านการวิจัยและงาน				
					สร้างสรรค์	

5	 0.1377	2.7540	

4.2.1	ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	
						ที่ตีพิมพ์เผยแพร่	หรือนำไป	
						ใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับ		
						นานาชาติ	ต่ออาจารย์ประจำ	

ร้อยละ	 1.67	 0.0272	1.6315	5.2631	4	 6	 8	 10	 12	

4.2.2	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน	
						สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก	
						สถาบันต่ออาจารย์ประจำ		

บาท	 1.67	 0.0835	5.0000	33,015.6500	16,000	 18,000	 20,000	 22,000	 24,000	

4.2.3	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุน	
						ทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน	
						และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ	

ร้อยละ	 1.66	 0.0270	1.6300	26.3150	26	 26.5	 27	 27.5	 28	

4.3			มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ	 7.5	 0.3592	4.7893	

4.3.1	ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ	
						บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง	
						ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง				
						ความเข้มแข็งของสังคม	ชุมชน		
						ประเทศชาติ	หรือนานาชาติต่ออาจารย์	
						ประจำ	

ร้อยละ	 1.25	 0.0625	5.0000	43.3862	27	 28	 29	 30	 31	
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4.3.2	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำ	
							ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบ	
							สนองความต้องการพัฒนาและเสริม	
							สร้างความเข้มแข็งของสังคม	ชุมชน		
							ประเทศชาติ	หรือนานาชาติ	
							ต่ออาจารย์ประจำ	

ชั่วโมง	 1.25	 0.0467	3.7432	175.3232	104	 130	 156	 182	 208	

4.3.3	ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษา	เป็น	
							กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน		
							เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการ	
							วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ				
							นานาชาติ	ต่ออาจารย์ประจำ	

ร้อยละ	 1.25	 0.0625	5.0000	28.5700	-	 4	 9	 14	 19	

4.3.4	จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและ	
							วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ	
							หรือระดับนานาชาติ	

แหล่ง	 1.87	 0.0935	5.0000	4.0000	-	 -	 1	 2	 3	

4.3.5	ระดับความสำเร็จและประสิทธิผล	
						ของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ	
						ตามพันธกิจของสถาบัน	

ระดับ	 1.88	 0.0940	5.0000	5.0000	1	 2	 3	 4	 5	

4.4			มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ		
						วัฒนธรรม	

3.75	 0.1849	4.9306	

4.4.1	ร้อยละของโครงการในการอนุรักษ์		
						พัฒนา	และสร้างเสริมเอกลักษณ์	ศิลปะ	
						และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือ	
						กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด	

ร้อยละ	 1.25	 0.0599	4.7960	25.5100	35	
หรือ	
15	

32.5	
หรือ	
17.5	

30	
หรือ	
20	

27.5	
หรือ	
22.5	

25	

4.4.2	ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วม	
						โครงการในการอนุรักษ์	พัฒนาและ	
						สร้างเสริมเอกลักษณ์	ศิลปะและ	
						วัฒนธรรม	

ร้อยละ	 1.25	 0.0625	5.0000	85.89.30	5	 10	 20	 25	 30	

4.4.3	ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ใน	
						การอนุรักษ์	พัฒนาและสร้างเสริม	
						เอกลักษณ์	ศิลปะและวัฒนธรรม	
						ต่องบดำเนินการ	

ร้อยละ	 1.25	 0.0625	5.0000	1.4484	0.42	 0.43	 0.44	 0.45	 0.46	

5.		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบัน	
				สู่ระดับสากล	

ระดับ	

มิติที่2มิติด้านคุณภาพ 15 0.60894.0593

6.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	
				ผู้รับบริการ	

ร้อยละ	 8	 0.3289	4.1120	80.5600	65	 70	 75	 80	 85	

7.		ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพ	
				ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ	
				การศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

ระดับ	 4	 0.1600	4.0000	4.0000	1	 2	 3	 4	 5	

8.		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตาม	
				จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบัน	
				อุดมศึกษา	

ระดับ	 3	 0.1200	4.0000	4.0000	1	 2	 3	 4	 5	
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9.			ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน	
					งบประมาณรายจ่ายลงทุน	

ร้อยละ	 3	 0.0300	1.0000	61.8200	69	 71	 73	 75	 77	

มิติที่3มิติด้านประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ
10 0.36063.6060

10.		ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม	
					มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน				
					อุดมศึกษา	

ระดับ	 3	 0.1306	4.3550	4.3550	1	 2	 3	 4	 5	

11.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง	
					น้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน	
					การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา	

ระดับ	 2	 0.1000	5.0000	5.0000	1	 2	 3	 4	 5	

12.		ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน	
					ต่อหน่วยผลผลิต	

ระดับ	 2	 0.1000	5.0000	5.0000	1	 2	 3	 4	 5	

มิติที่4มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 20 0.81824.0910

13.		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของ	
					สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน	

ระดับ	 2	 0.0924	4.6209	4.6209	1	 2	 3	 4	 5	

14.		ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้	
					ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง	
					ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ	
					ผลการปฏิบัติราชการ	

ระดับ	 2	 0.0700	3.5000	3.5000	1	 2	 3	 4	 5	

15.		ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรของ	
					สถาบันอุดมศึกษา	

ร้อยละ	 2	 0.1000	5.0000	87.9901	40	 50	 60	 70	 80	

16.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญา	
					เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ	

ร้อยละ	 2	 0.0692	3.4615	13.4615	3	 7.25	 11.50	 15.75	 20	

17.		ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ	
					ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน	
					อุดมศึกษา	

ระดับ	 2	 0.0550	2.7500	2.7500	1	 2	 3	 4	 5	

18.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐาน	
					ข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา	บุคลากร		
					และหลักสูตร	

ระดับ	 2	 0.1000	5.0000	5.0000	1	 2	 3	 4	 5	

19.		ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ระบบห้องสมุด		
					คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อ	
					นักศึกษา	

บาท	 2	 0.0914	4.5729	6,572.9130	1-3,499	 3,500	
-	

4,999	

5,000	
-	

5,999	

6,000	
-	

6,999	

7,000	
	

ขึ้นไป	

20.		ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ	
					ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน	
					ประเด็นยุทธศาสตร์	

ระดับ	 2	 0.0900	4.5000	4.5000	1	 2	 3	 4	 5	

22.		ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน	
					ต่อหลักสูตรทั้งหมด	

ร้อยละ	 2	 0.0702	3.5106	85.1063	60	 70	 80	 90	 100	

23.		ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน	
					เป็นสำคัญ	

ระดับ	 2	 0.0800	4.0000	6.0000	1	-	2	 3	-	4	 5	 6	 7	

น้ำหนักรวม 100.00	 4.2526	ค่าคะแนนที่ได้
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การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

	 ผลสำรวจความพึงพอใจ	 และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อ

สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2550	การสำรวจงานบริการ	3	 งานบริการ	 งานบริการที่ได้

รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก	 คือ	 การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา	 ความพึงพอใจต่อการส่งนักศึกษาออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 งานบริการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง	 คือ	 ความพึงพอใจต่อการ	

ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	แสดงรายละเอียดดังนี้	

								ตารางที่	�4	ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม

ภาพรวม น้ำหนัก(ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ

1.		ความพึงพอใจการให้บริการ	

2.		บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม	

3	

5	

3.5546	

4.3124	

71.09	

86.25	

ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการและบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม 8 4.0282 80.56

	 ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการ	และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม	ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก	เท่ากับ	4.0282	เทียบเป็นร้อยละ	80.56	

การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 		ตารางที่	�6	บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ

1.	บทบาทด้านการเป็นผู้เตือนสติให้สังคม	

2.	บทบาทด้านการชี้นำสังคม	

3.	บทบาทด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม	

4.4068	

4.2132	

4.3171	

88.14	

84.26	

86.34	

ภาพรวมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคม 4.3124 86.25

	 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมได้รับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเท่ากับ	4.3124	

เทียบเป็นร้อยละ		86.25	

	 		ตารางที่	��	ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

งานบริการ คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ

1.		การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา	

2.		ความพึงพอใจต่อการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์	

				วิชาชีพ	

3.		ความพึงพอใจต่อการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์	

				วิชาชีพครู	

3.7009	

	

3.3470	

	

3.5589	

74.02	

	

66.94	

	

71.18	

ภาพรวมความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 3.5356 70.71

	 ภาพรวมความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ	ได้รับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย	

เท่ากับ	3.5356		เทียบเป็นร้อยละ	70.71	

	 		ตารางที่	��	ความพึงพอใจการให้บริการ

	 ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการ	 ได้รับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความพึงพอใจในระดับพอใจมาก	 เท่ากับ	 3.5546		

เทียบเป็นร้อยละ		71.09	

งานบริการ น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ

1.	การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา	

2.	ความพึงพอใจต่อการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์		

			วิชาชีพ	

3.	ความพึงพอใจต่อการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์	

			วิชาชีพครู	

40%	

	

30%	

	

30%	

3.6823	

	

3.2662	

	

3.6728	

73.65	

	

65.32	

	

73.46	

จำนวนตัวอย่าง

80	

	

59	

	

60	

ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการ 100% 3.5546 71.09 199
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	 การจัดการเรียนการสอน	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดระบบการเรียนการสอนออกเป็น	 2	 ระบบ	 คือ	 การศึกษาภาคปกติและการศึกษา	

ภาคพิเศษ	โดยภาคพิเศษแบ่งเป็น	3	ประเภทคือ	กศ.ป.	 (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน)	กศ.ปท.	 (โครงการจัดการศึกษาเพื่อ	

ปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม)	 และโครงการความร่วมมือกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดระดับการเรียนการสอนออกเป็น	 4	

ระดับ	 คือ	 ระดับอนุปริญญา	 ระดับปริญญาตรี	 ระดับปริญญาโท	 และระดับปริญญาเอก	 โดยระบบการศึกษาภาคปกติ	 มีการรับ	

นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	3	ระบบคือ	

	 1.		ระบบรับตรง	เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ	

	 2.		ระบบโควต้า	เป็นการรับสมัครนักเรียน	โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ	ประเภทเรียนดี	กีฬาดี	กิจกรรมดี		

	 3.	 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา	 กีฬา	 และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยกว๋างบิ่ง	 จังหวัดกว๋างบิ่งและวิทยาลัยครู

กว๋างตริ	จังหวัดกว๋างตริ	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	

	

	 การจัดการศึกษา	
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			2.	สาขาวิทยาศาสตร	์

	 ในปีการศึกษา	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	 7	 สาขา	 ปริญญาโท	 3	 สาขา	 และ

ปริญญาเอก	1	สาขา	 โดยในปีการศึกษานี้ได้เปิดสอนสาขาใหม่คือ	ค.บ.	5	ปี	 (สาขาการศึกษาพิเศษ	พลศึกษาและวิทยาศาสตร์

การกีฬา)	วท.บ.	4	ปี	(สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร	สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แขนงวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา	แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)	

การบัญชี	(บช.บ.)	

	 หลักสูตรที่เปิดสอน	

ระดับปริญญาตรี	 1.	สาขาการศึกษา	 1.1	ระดับปริญญาตรี	ค.บ.	4	ปี	(หลังอนุปริญญา)		มี	3	โปรแกรม		

					วิชา	ดังนี้	

					1.	การศึกษาปฐมวัย	 	 	

					2.	ภาษาอังกฤษ	 	 	

					3.	การประถมศึกษา	 	

1.2	ระดับปริญญาตรี	ค.บ.	5	ปี		มี	8	โปรแกรมวิชา	ดังนี้	

					1.	การศึกษาปฐมวัย	 	 	

					2.	คณิตศาสตร์	

					3.	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	

					4.	ภาษาอังกฤษ	

					5.	ภาษาไทย	 	 	

					6.	สังคมศึกษา	

					7.	การศึกษาพิเศษ		 	

					8.	พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	

1.3	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	1	ปี	

2.1	ระดับอนุปริญญา	(อ.วท.)	มี	3	โปรแกรมวิชา	ดังนี้	

					1.	สัตวบาล	 	 	

					2.	ก่อสร้าง	

					3.	อิเล็กทรอนิกส์	 	 	

2.2	ระดับปริญญาตรี	2	ปี	(หลังอนุปริญญา)	วท.บ.	2	ปีหลัง	

					มี	3	โปรแกรมวิชา	(5	แขนงวิชา)	ดังนี้	

					1.	สัตวบาล	 	 	

					2.	เทคโนโลยีการเกษตร	

					3.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(	5	แขนงวิชา)	

								3.1		เทคโนโลยีก่อสร้าง	 	

								3.2		เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	

								3.3		เทคโนโลยีการผลิต		

								3.4		เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	

								3.5		เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	

2.3	ระดับปริญญาตรี	4	ปี	(วท.บ.	)	มี	15	โปรแกรมวิชา		

					(	4	แขนงวิชา)	ดังนี้	

					1.	คณิตศาสตร์	

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สาขาวิชาเอก

							ตารางที่	�8	หลักสูตรที่เปิดสอน
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			3.	สาขาศิลปศาสตร	์

ระดับปริญญาตรี	

						5.	ชีววิทยาประยุกต์	

						6.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	

						7.	ฟิสิกส์	

						8.	สาธารณสุขชุมชน	

						9.	เกษตรศาสตร์		 	 	

					10.	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	

					11.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

					12.	เทคโนโลยีการเกษตร	

					13.	เทคนิคการสัตวแพทย์	 	

					14.	การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร	

									(การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)	

					15.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มี	4	(แขนงวิชา)	

									15.1.	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	 	

									15.2.	เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	

									15.3.	เทคโนโลยีโยธา	 	 	

									15.4.	เทคโนโลยีอุตสาหการ	

3.1	ระดับอนุปริญญา	(อ.ศศ.)	มี	1	โปรแกรมวิชา	ดังนี้	

						1.	การพัฒนาชุมชน	

3.2	ระดับปริญญา	2	ปี	(ศศ.บ.)	มี	1	โปรแกรมวิชา	ดังนี้	

						1.	การพัฒนาชุมชน	

3.3	ระดับปริญญา	4	ปี	(ศศ.บ.)	มี		10		โปรแกรมวิชา	ดังนี้	

						1.	ภาษาไทย	

						2.	ภาษาอังกฤษ	

						3.	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

						4.	บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	 	

						5.	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	

						6.	ศิลปกรรม	(ออกแบบนิเทศศิลป์)	

						7.	ดนตรี	(ดนตรีสากล)	

						8.	การพัฒนาชุมชน	

						9.	รัฐประศาสนศาสตร์	

					10.	สารสนเทศศาสตร์	

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สาขาวิชาเอก

			4.	สาขานิติศาสตร	์ 4.1	ระดับปริญญา	4	ปี	(น.บ.)		มี	1	โปรแกรมวิชาดังนี้	

					1.	นิติศาสตร์	

			5.	สาขารัฐประศาสนศาสตร	์ 5.1	ระดับปริญญา	4	ปี	(รป.บ.)	มี	1	โปรแกรมดังนี้	

					1.	รัฐประศาสนศาสตร์	(การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)	

			6.	สาขาบริหารธุรกิจ	 6.1	ระดับอนุปริญญาตรี	2	ปี	(อ.บธ.)	มี	1	โปรแกรมวิชา	ดังนี้	

					1.	การจัดการทั่วไป	

6.2	ระดับปริญญา	2	ปีหลัง	(บธ.บ.	2	ปี)	มี		2		โปรแกรมวิชา	

				(4	แขนงวิชา)	นี้	

			2.	สาขาวิทยาศาสตร์	

					2.	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

					3.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	

					4.	เคมี	
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ระดับปริญญาตรี	

								2.2		การเลขานุการ	

								2.3		คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

								2.4		การบริหารทรัพยากรมนุษย์	

6.3	ระดับปริญญา	4	ปี		(บธ.บ.	4	ปี)		มี	2		โปรแกรมวิชา	

				(5	แขนงวิชา)	นี้	

					1.	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		

					2.	การบริหารธุรกิจ		(5	แขนงวิชา)	

								2.1		การบัญชี	

								2.2		การตลาด	

								2.3		การเงินการธนาคาร	

								2.4		การบริหารทรัพยากรมนุษย์	

								2.5		คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สาขาวิชาเอก

			7.	สาขาการบัญช	ี 7.1	ระดับปริญญาตรี	2	ปีหลัง	(บช.บ.	2	ปี)	มี	1	โปรแกรมวิชา	

					1.	การบัญชี	

7.2	ระดับปริญญาตรี	4	ปี	(บช.บ.	4	ปี)	มี	1	โปรแกรมวิชา	

					1.	การบัญชี	

			6.	สาขาบริหารธุรกิจ	(ต่อ)	

			ระดับปริญญาโท	 1.	สาขาการบริหารการศึกษา	(ค.ม.)	

2.	สาขาหลักสูตรและการสอน	(ค.ม.)	

3.	สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	(ค.ม.)	

			1.	สาขาการศึกษา	

1.	สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา	(วท.ม.)				2.	สาขาวิทยาศาสตร	์

1.	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	(ศศ.ม.)				3.	สาขาศิลปศาสตร	์

			ระดับปริญญาเอก	 1.	สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา	(ค.ด.)				1.	สาขาการศึกษา		
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					1.	การจัดการทั่วไป	 	 	

					2.	บริหารธุรกิจ	(4	แขนงวิชา)	

								2.1		การบัญชี	
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	 	 ในปีการศึกษา	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	 จำนวน	 11,427	 คน		

แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ	 จำนวน	 6,958	 คน	 ภาค	 กศ.ป.	 จำนวน	

3,297	คน		โครงการ	กศ.ปท.	จำนวน	276	คน	โครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

จำนวน	272	คน	และโครงการบัณฑิตศึกษา	จำนวน	624	คน		

ดังรายละเอียดต่อไปนี้	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2550)	

			ตารางที่	�9	จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2550จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา

สาขาวิชา

การศึกษา	

วิทยาศาสตร์	

ศิลปศาสตร์	

นิติศาสตร์	

รัฐประศาสนศาสตร์	

บริหารธุรกิจ	

การบัญชี	

รวม

ปกติ กศ.ป. กศ.ปท.
โครงการร่วมมือกับกรมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น
บัณฑิตศึกษา รวม

1,001	

2,693	

1,289	

59	

-	

1,800	

116	

6,958

906	

493	

505	

384	

-	

1,009	

-	

3,297

44	

-	

36	

-	

-	

196	

-	

276

-	

-	

-	

-	

272	

-	

-	

272

538	

17	

69	

-	

-	

-	

-	

624

2,489

3,203

1,899

443

272

3,005

116

11,427

นักศึกษา	 นักศึกษา

นักศึกษา
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	 กราฟที่	�0	ร้อยละของนักศึกษาปีการศึกษา2550จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา

กศ.ป.	

กศ.ปท.	
บัณฑิตศึกษา	

ปกติ	

โครงการร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

คณะ

ครุศาสตร์	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

วิทยาการจัดการ	

เทคโนโลยีการเกษตร	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

รวม

จำนวนนักศึกษา

330	

322	

284	

606	

84	

310	

1,936

	 ตารางที่	20	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติปีการศึกษา2550จำแนกตามคณะ

	 กราฟที่	��	ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติปีการศึกษา2550จำแนกตามคณะ

	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

คณะวิทยาการจัดการ	

			คณะครุศาสตร์	

	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
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	 ตารางที่	2�	จำนวนนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2550ทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา
   และสาขาวิชา

สาขาวิชา รวม
ระดับการศึกษา

อนุปริญญา	 ปริญญาตรี	2	ปี	 ปริญญาตรี	4	ปี	 ปริญญาตรี	5	ปี	 ปริญญาโท	

			การศึกษา	

			วิทยาศาสตร์	

			ศิลปศาสตร์	

			บริหารธุรกิจ	

			การบัญชี	

			นิติศาสตร์	

รวมทั้งสิ้น

-	

165	

-	

-	

-	

-	

165

-	

520	

-	

591	

64	

-	

1,175

38	

1,999	

1,289	

1,209	

52	

59	

4,646

963	

-	

-	

-	

-	

	

963

-	

9	

-	

-	

-	

	

9

1,001

2,693

1,289

1,800

116

59

6,958

	 กราฟที่	�2		ร้อยละของนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2550ทั้งหมดจำแนกตามระดับ
   การศึกษาและสาขาวิชา

อนุปริญญา	

ปริญญาตรี	2	ปี	

ปริญญาตรี	4	ปี	

ปริญญาตรี	5	ปี	

ปริญญาโท	

>>	สอบภาคปกติ	ปีการศึกษา	2��0	
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				ตารางที่	22	จำนวนนักศึกษาภาคกศ.ป.ปีการศึกษา2550จำแนกตามระดับการศึกษา
  และสาขาวิชา(รวมนักศึกษากศ.ปท.และโครงการร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

สาขาวิชา รวม
ระดับการศึกษา

อนุปริญญา	 ปริญญาตรี	2	ปี	 ปริญญาตรี	4	ปี	 ปริญญาตรี	5	ปี	 ป.วิชาชีพครู	

			การศึกษา	

			วิทยาศาสตร์	

			ศิลปศาสตร์	

			นิติศาสตร์	

			รัฐประศาสนฯ	(โครงการร่วมมือกับ			

			กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)	

			บริหารธุรกิจ	

รวมทั้งสิ้น

-	

33	

28	

-	

-	

	

64	

125	

459	

265	

91	

-	

-	

	

1,141	

1,956

17	

195	

422	

384	

272	

	

-	

1,290

200	

-	

-	

-	

-	

	

-	

200

274	

-	

-	

-	

-	

	

-	

274

950

493

541

384

272



1,205

3,845

					กราฟที่	��		ร้อยละของนักศึกษาภาคกศ.ป.ปีการศึกษา2550จำแนกตามระดับการศึกษา
  และสาขาวิชา(รวมนักศึกษากศ.ปท.และโครงการร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

อนุปริญญา	

ปริญญาตรี	2	ปี	

ปริญญาตรี	4	ปี	

ปริญญาตรี	5	ปี	

ป.วิชาชีพครู	

				ตารางที่	2�	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2550ทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา
  และสาขาวิชา

สาขาวิชา

			การบริหารการศึกษา	

			หลักสูตรและการสอน	

			เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

			ยุทธศาสตร์การพัฒนา	

			วิทยาศาสตร์ศึกษา	

			ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา	

รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท

211	

256	

55	

69	

17	

-	

608

ปริญญาเอก

-	

-	

-	

-	

-	

16	

16

รวมทั้งสิ้น

211	

256	

55	

69	

17	

16	

624
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	 กราฟที่	�4		ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2550ทั้งหมดจำแนกตามระดับ
   การศึกษาและสาขาวิชา

ปริญญาเอก	

ปริญญาโท	

สาขาวิชา รวม
ระดับการศึกษา

อนุปริญญา	 ปริญญาตรี	2	ปี	 ปริญญาตรี	4	ปี	 ปริญญาโท	

การศึกษา	

วิทยาศาสตร์	

ศิลปศาสตร์	

บริหารธุรกิจ	

รวมทั้งสิ้น

-	

107	

-	

-	

107	

-	

248	

-	

156	

404

198	

117	

150	

188	

653

-	

-	

-	

-	

-

198

472

150

344

1,164

	 ตารางที่	24	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2549จำแนกตามระดับการศึกษา
   และสาขาวิชา(สำเร็จการศึกษาระหว่างมิถุนายน2549–พฤษภาคม2550)

สาขาวิชา รวม
ระดับการศึกษา

อนุปริญญา	 ปริญญาตรี	2	ปี	 ปริญญาตรี	4	ปี	 ปริญญาโท	

การศึกษา	

วิทยาศาสตร์	

ศิลปศาสตร์	

บริหารธุรกิจ	

รวมทั้งสิ้น

-	

1	

13	

35	

49

363	

87	

29	

282	

761

17	

-	

140	

-	

157

123	

-	

24	

-	

147

503

88

206

317

1,114

	 ตารางที่	2�	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคกศ.ป.และโครงการบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2549
จำแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา(สำเร็จการศึกษาระหว่าง

   มิถุนายน2549-พฤษภาคม2550)
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กราฟที่	��	 กราฟที่	�6	

อนุปริญญา	

ปริญญาตรี	2	ปี	

ปริญญาตรี	4	ปี	

ปริญญาโท	

ปริญญาตรี	2	ปี	

อนุปริญญา	
ปริญญาตรี	4	ปี	

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภาคปกติ

ปีการศึกษา2549จำแนกตามระดับ

การศึกษาและสาขาวิชา(สำเร็จ

การศึกษาระหว่างมิถุนายน2549–

พฤษภาคม2550)

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภาคกศ.ป.

และโครงการบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา

2549จำแนกตามระดับการศึกษาและ

สาขาวิชา(สำเร็จการศึกษาระหว่าง

มิถุนายน2549-พฤษภาคม2550)
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นักศึกษาที่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง	ในด้านวิชาการ	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ผลงาน

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	

ในการประกวดแผนธุรกิจอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

(SEB	:	Sufficiency	Economy	Business	Plan)	

	

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันและรางวัลชมเชยการแข่งขัน	

การประกวดเกมส์ในโครงการ	

เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บนเว็บ	

		ตารางที่	26	นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ	ในปีงบประมาณพ.ศ.2550

1.	นายเหล็ก				เดชาเลิศ	

2.	นายฉัตรชัย			อุปพงษ์	

3.	นายพูลสวัสดิ์			แสงรุ่ง	

4.	นางสาวสุทธิฌา			เข็มทอง	

5.	นางสาวขวัญพร			บุตรโยธี	

6.	นางสาวจิราภรณ์			พรมปากดี	

	

1.	นายโกวิทย์		ชนะเคน	

2.	นางสาวมณชญา			วายโสกา	

3.	นางสาวณิชากร			ปทุมวัน	

	

	

	

1.	นายธีระวุฒิ			ปิยะนันท์	

2.	นายอนุวัฒน์			พูลแสวงทรัพย์	

	

การตลาด	

การตลาด	

การตลาด	

การตลาด	

การบัญชี	

การบัญชี	

	

วิทยาการคอมพิวเตอร์	

วิทยาการคอมพิวเตอร์	

วิทยาการคอมพิวเตอร์	

	

	

	

วิทยาการคอมพิวเตอร์	

วิทยาการคอมพิวเตอร์	

โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา	

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	

ในการประกวดแผนธุรกิจ	

อุดมศึกษาภายใต้	

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

(SEB	:	Sufficiency	Economy	

Business	Plan)	

โล่เกียรติคุณ	ประกาศนียบัตร	

ทุนการศึกษา	ฯลฯ	

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	

การประกวดเกมส์ในโครงการ	

เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	

บนเว็บ	

ทุนการศึกษา	ฯลฯ	

รางวัลชมเชยการแข่งขัน	

การประกวดเกมส์ในโครงการ	

เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	

บนเว็บ	

ฯพณฯ	นายพลากร			

สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	

	

	

	

	

	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

พระจอมเกล้าธนบุรี	

	

	

	

	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

พระจอมเกล้าธนบุรี	

	

สหกรณ์เกษตร	

พอเพียง

สกลนคร	จำกัด	

	

	

	

	

Rebirth	

Science	

	

	

	

	

Artificial	Rain	
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	 ศิษย์เก่าดีเด่น	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

1.ผศ.ยุทธศักดิ์ฮมแสน

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์และที่ปรึกษาอธิการบดี	 	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร	รุ่น	1	

	 ปีการศึกษา	2510	

รางวัลที่ได้รับ

 1.		ศิษย์เก่าดีเด่น	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปี	2547	

	 2.		พ่อดีเด่นประจำปี	2548	

	 3.		เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	ผู้ทำความดีด้านการศึกษาจากประเทศ		

	 				สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

2.นายวิทยาเครือสุคนธ์

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

	 สกลนคร	เขต	1	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร	รุ่น	1	

	 ปีการศึกษา	2510	

	 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	วิทยาลัยครูสกลนคร	ปีการศึกษา	2525	

	 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 ปีการศึกษา	2547	

รางวัลที่ได้รับ

 1.		ครูปฏิรูปการเรียนรู้	

	 2.		ครูเกียรติยศสาขา	ผู้บริหารสถานศึกษา	ปี	2545	

	 3.		ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน	ปีการศึกษา	2547	

3.นางอโณมามาลัยกรอง

ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล	สำนักงานเขตพื้นที่การ	 	

	 ศึกษาสกลนคร	เขต	1	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร	รุ่น	1		

	 ปีการศึกษา	2510	

รางวัลที่ได้รับ

 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“ครุสดุดี”	ประจำปี	2549	
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4.นายบุญรู้บุตดีวงศ์

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

	 มุกดาหาร	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร	รุ่น	2		

	 ปีการศึกษา	2511	

	 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	วิทยาลัยครูสกลนคร	ปีการศึกษา	2525	

	 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 ปีการศึกษา	2547	

รางวัลที่ได้รับ

 ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันระดับมัธยมศึกษา	

5.นายณรงค์ชิณสาร

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม	เขต	1	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร	รุ่น	3		

	 ปีการศึกษา	2512	

รางวัลที่ได้รับ

 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“ครุสดุดี”	

6.นางจันทร์สุดาจันทมาลา

ปัจจุบัน ครูชำนาญการ	โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์		สำนักงานเขตพื้นที่	

	 การศึกษาสกลนคร	เขต	3	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	วิทยาลัยครูสกลนคร	

	 ปีการศึกษา	2515	

รางวัลที่ได้รับ

 เกียรติคุณระดับชาติในด้านวิชาการ	“ครูในดวงใจ”	ประจำปี	2550	

	 ศิษย์เก่าดีเด่น	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	(ต่อ)	
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7.นางวนิดาแก้วคำแสน

ปัจจุบัน ครูชำนาญการ	โรงเรียนบ้านห้วยบาง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

	 สกลนคร	เขต	2	

สำเร็จการศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	วิทยาลัยครูสกลนคร	

	 ปีการศึกษา	2517	

รางวัลที่ได้รับ

 เกียรติคุณระดับชาติในด้านวิชาการ	“ครูในดวงใจ”	ประจำปี	2550	

	

8.นางวีนัสพิมพ์มีลาย

ปัจจุบัน ครูชำนาญการ	โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร	สำนักงานเขตพื้นที่การ	

	 ศึกษาสกลนคร	เขต	1	

สำเร็จการศึกษา

 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	วิทยาลัยครูสกลนคร	ปีการศึกษา	2531	

รางวัลที่ได้รับ

 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“ครุสดุดี”	ประจำปี	2549	

	 ศิษย์เก่าดีเด่น	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	(ต่อ)	

9.นายปิยกุลคุณแก้ว

รางวัลที่ได้รับ

 เป็นเยาวชนผู้พิการสู้ชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและดำเนินชีวิต	

	 อย่างพอเพียง	เป็นประธานชมรมคนพิการจังหวัดสกลนคร	เป็น	 	 	

	 อนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสกลนคร	
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	 ผู้บริหารดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

ผศ.ประเสริฐโฮมวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	

รางวัลที่ได้รับ

 ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่ทักษะชีวิตสร้างสรรค์	และ	

	 ส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา	

1.นายอานนท์ตุ่ยไชยนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	

รางวัลที่ได้รับ

 เป็นเยาวชนตัวอย่างดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์	เป็นรองประธาน	

	 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร	เป็นผู้นำเยาวชนในการพัฒนาของ	

	 ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลอากาศอำนวย	

2.กลุ่มเยาวชนดีเด่นกลุ่มเด็กฮักถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	

รางวัลที่ได้รับ

 เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	

	 เป็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่ออกค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและ	

	 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท	

	 เยาวชนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	
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	 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต	 หลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษา

จากการศึกษาข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต	 พบว่า	 ส่วนใหญ่บัณฑิตมีงานทำแล้ว	 (ร้อยละ	 84.45)	 ยังไม่มี	

งานทำ	(ร้อยละ	15.55)		

						ตารางที่	2�	จำนวนการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ประจำปีการศึกษา2549–2550(คิดเฉพาะการมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา)

ครุศาสตร์	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

วิทยาการจัดการ	

เทคโนโลยีการเกษตร	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

คณะ
ภาคปกติ(1,060คน) ภาคกศ.ป.(72คน) รวม(1,132คน)

มีงานทำ	 ไม่มีงานทำ	 รวม	 มีงานทำ	 ไม่มีงานทำ	 รวม	 มีงานทำ	 ไม่มีงานทำ	 รวม	

145	

53	

81	

410	

61	

147	

31	

16	

19	

71	

2	

24	

176	

69	

100	

479	

63	

171	

3	

-	

7	

44	

-	

5	

1	

-	

2	

8	

-	

2	

4	

-	

9	

52	

-	

7	

148	

53	

88	

454	

61	

152	

32	

16	

21	

79	

2	

26	

180	

69	

109	

533	

63	

178	

รวม

ร้อยละ

897

84.62

163

15.38

1,060

-

59

81.94

13

18.06

72

-

956

84.45

176

15.55

1,132

-

					กราฟที่	��		ร้อยละของการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ประจำปีการศึกษา2549–2550(คิดเฉพาะการมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา)

มีงานทำ	 มีงานทำ	

ไม่มีงานทำ	ไม่มีงานทำ	

ภาคปกติ	 ภาค	กศ.ป.	 รวมบัณฑิตทั้งหมด	

มีงานทำ	

ไม่มีงานทำ	

ร้อยละ	
มีงานทำ	

ร้อยละ	
ไม่มีงานทำ	

82.22	

76.81	

80.74	

85.18	

96.83	

85.39	

-

17.78	

23.19	

19.26	

14.82	

3.17	

14.61	

-

- -
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					ตารางที่	28	จำนวนการได้งานทำตรงสาขาหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาของบัณฑิต
 ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีการศึกษา2549–2550

						กราฟที่	�8		ร้อยละของการได้งานทำตรงสาขาหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาของบัณฑิต
  ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีการศึกษา2549–2550

ไม่ตรงสาขา	

ตรงสาขา	

	 หมายเหตุ	

	 การคำนวณ	ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงตามสาขา		คำนวณจากสูตรร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่ได้งาน	 	
	 ทำตรงสาขา	=	(50d/c)(1+n/N)	
	 โดย	d	 แทนจำนวนบัณฑิตที่ได้ทำงานตรงสาขา	 =		689	
	 					c	 แทนจำนวนบัณฑิตที่ได้ทำงานทั้งหมด		 =		956	
	 					n	 แทนจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ		 =		1,593	
	 					N	 แทนจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด		 =		1,871	
	 ดังนั้น	ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสาขา	 	 =		50(689/956)(1+1,593/1,871)	
	 	 	 	 	 	 =		66.72	

ครุศาสตร์	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

วิทยาการจัดการ	

เทคโนโลยีการเกษตร	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

คณะ
ภาคปกติ(897คน) ภาคกศ.ป.(59คน) รวม(956คน)

ตรงสาขา	 ไม่ตรงสาขา	 รวม	 ตรงสาขา	 ไม่ตรงสาขา	 รวม	 ตรงสาขา	 ไม่ตรงสาขา	 รวม	

128	

41	

46	

303	

40	

85	

17	

12	

35	

107	

21	

62	

145	

53	

81	

410	

61	

147	

3	

-	

3	

36	

-	

4	

-	

-	

4	

8	

-	

1	

3	

-	

7	

44	

-	

5	

131	

41	

49	

339	

40	

89	

17	

12	

39	

115	

21	

63	

148	

53	

88	

454	

61	

152	

รวม

ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสาขา

897 163 1,060 59 13 72 956

66.72

176

33.28

1,132

-

ร้อยละ	
ตรงสาขา	

ร้อยละ	
ไม่ตรงสาขา	

88.51	

77.36	

55.68	

74.67	

65.57	

58.55	

-

11.49	

22.64	

44.32	

25.33	

34.43	

41.45	

-

- -
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โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์	

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 มีอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ	

ของคณาจารย์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60		ปี	จำนวน	117	คน	ได้แก่	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

นางพจมาน		ชำนาญกิจ	
ผศ.เพลินพิศ			ธรรมรัตน์	
นางสุชาดา			บุพผา	
นายพรเทพ		เสถียรนพเก้า	
ผศ.เบญจวรรณ		รอดแก้ว	
ผศ.ถาดทอง		ปานศุภวัชร	
ผศ.ดร.วัลนิกา		ฉลากบาง	
ผศ.ดร.วาโร		เพ็งสวัสดิ์	
ผศ.ดร.สมศรี		ทองนุช	
ผศ.ดร.อรวรรณ		นิ่มตลุง	
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย		สุรกิจบวร	
ดร.มารศรี		กลางประพันธ์	
ผศ.สันติวัฒน์		พันทา	
ดร.ปัญญา		นาแพงหมื่น	
ผศ.ถาดทอง		ปานศุภวัชร	
นางสาวพรรณนภา		ตันติศิิรินทร์	
นางทาริกา		โกฏสันเทียะ	
ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
นายชุมพล	ทรงวิชา	
นายเรืองฤทธิ์		หาญมนตรี	
ผศ.ฐิติรัตน์		แว่นเรืองรอง	
ผศ.นสพ.ธราดล		จิตจักร	
ผศ.ศิริชาติ		ศรีวงษา	
ผศ.อังคณา		เทียนกล่ำ	
ผศ.สุรชาติ		เทียนกล่ำ	
รศ.ดร.หาญชัย		อัมภาผล	
นางสาวกัญญาภัค		จอดนอก	
นางสาวกัลยา		เกษียรสินธุ์	
นายกฤษฎา		พรหมพินิจ	
ผศ.จรูญ		ขาวสีจาน	
ผศ.ชาญวิทย์		พฤกษชาติ	
นายปรีชาศาสตร์		มีเกาะ	
นายภวัต		มิสดีย์	
นายวาสนา		เกษมสินธุ์	
นายสมศักดิ์				เจริญสุข	
นายสราวุฒิ		บุญเกิดรัมย์	

ชื่อโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ

การจัดการและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	
การศึกษาแบบเรียนรวม	
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา	
การวิจัยในชั้นเรียน	
หลักสูตรกับการเรียนรู้	
การคิดและการพัฒนาตน	
การวิจัยการศึกษา	
จิตวิทยาและการแนะแนววัยรุ่น	
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา	
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	
หลักการบริหารนันทนาการ	
เทคโนโลยีการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น	
การเพาะพันธุ์ปลา	
เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์	
การเลี้ยงสุกร	
การจัดการธุรกิจฟาร์ม	
เทคโนโลยีขนมอบ	
การผสมเทียมสัตว์	
งานช่างเกษตร	
ไม้ดอกประเภทหัว	
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	
เทคโนโลยีการผลิตสุกร	
ปฐพีกลศาสตร์	
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม	
วิศวกรรมส่องสว่าง	
วัสดุศาสตร์	
อิเล็กทรอนิกส์	2		
การจัดการอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีคอนกรีต	
ดิจิตอลพื้นฐาน	
หม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำในงานอิเล็กทรอนิกส์	
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	

ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
ครุศาสตร์	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

			ตารางที่	29	โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี
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นายอนุวัต		สุเพียร	
ผศ.จตุรงค์		ศรีทอง	
ผศ.อภิชาติ			วงศ์อนันต์	
ผศ.นันตพร		นิลจินดา	
นายประดิษฐ์		โสมณวัตร	
ผศ.สายันต์		บุญใบ	
Mr	Joel		Aldrich	
นางสาวจุฑาทิพย์		วิจิตรศิลป์	
นางสาวจุรี		ซอนา	
นางสาววินิธา		พานิชย์	
นางสาววิวรรยา		ขอนยาง	
นางสาวสุภาวดี			ล้อมหามงคล	
นางสาวสุมาลี		กังวานศรีเพชร	
นางเพียงพิศ		พฤกษะวัน	
ผศ.คารม		ไปยะพรหม	
นายจักรพล		กางทอง	
ผศ.ทองพูล		แสงคำ	
ผศ.ธวัชชัย		ไพใหล			
นายประสิทธิ์		คะเลรัมย์	
นายภิชาต			เลณะสวัสดิ์	
นายสง่า		พงษ์ภู่	
ผศ.สุวิมล		โฮมวงศ์	
ผศ.กาญจนา		จันทะดวง	
ผศ.ทิศากร			ศิริพันธ์เมือง	
ผศ.ภาวิณี		แสนชนม์	
ผศ.วิจิตรา			ขอนยาง	
ผศ.ศิริลักษณ์		ศรีพระจันทร์	
นางศรีสุดา		กางทอง	
ผศ.ดร.จำนง		วงษ์ชาชม	
นางสาวดารุณี			ฤทธิ์ศรีบุญ	
นางสาวธิติมา		วิรัตติยา	
นางสาวประภัสสร		ดาวะเศรษฐ์	
นางสาวปิยะจินต์		ปัทมดิลก	
นางเกษร		ขาวสีจาน	
นางนวรัตน์		สุรัติวรพัทธ์	
นางนาตยา		ธีระอกนิษฐ์	
นางมิ่งสกุล		โฮมวงศ์	
นางวาทินี		ศรีมหา	
นางสุธิรา			จันทร์ปุ่ม	
นางสุพิชญา		นิลจินดา	
นางอิรยา		มณีเขียว	
ผศ.ชาคริต		ชาญชิตปรีชา	
ผศ.ดร.ภูมิพงศ์		จอมหงษ์พิพัฒน์	
นายวสันต์		ชาวันดี	
นายวีระชน		โสมชิน	
นายศักดาเดช		กุลากุล	

ชื่อโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ

เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์	
เทคนิคก่อสร้าง	1	
การป้องกันอัคคีภัยในอาคาร	
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	
กฎหมายแพ่ง	:	หลักทั่วไป	
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส	
Forms	and	Uasge	in	Modern		English		I	
วัฒนธรรมไทยศึกษา	
การสื่อสารด้วยภาษาจีน	
หลักการโรงแรม	
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	
ธุรกิจการบิน	
การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว	
กลวิธีการอ่านอนุเฉท	
การแปลเพื่อชีวิต	
การเขียนภาพประกอบเรื่อง	1	
หลักพุทธธรรม	
มนุษย์กับสังคม	
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์	
ปฏิบัติเพลงเถา	
ภูมิศาสตร์กายภาพ	
การอ่านตีความ	
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต	
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	
ข้อมูลท้องถิ่น	
การพูดเพื่อสังคม	
ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	
หลักการอ่านและเขียนคำไทย	
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร	
พฤติกรรมองค์การ	
การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจ	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์	
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์	
การภาษีอากร	
การบัญชีชั้นกลาง	2	
การวางระบบบัญชี	
การบริหารการผลิต	
การบัญชีชั้นสูง	2		
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน	
การเงินธุรกิจ	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร	
การประเมินผลโครงงาน	
การเงินระหว่างประเทศ	
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	
การบัญชี	1	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
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ผศ.ชัยยศ		ณัฐอังกรู	
ผศ.นันทิยา		ผิวงาม	
ผศ.อรทัย		พันธ์สวรรค์	
ผศ.ดร.ชนินทร์		วะสีนนท์	
นางสาวปิยะวดี		ยอดนา	
นางสาวกรรณิการ์		กมลรัตน์	
นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	
นางสาวทิติยา		ศรีภักดี	
นางสาวธงจุฑา	สุวรรณประเสริฐ	
นางสาวปิยวรรณ	โถปาสอน	
นางสาวสุทิศา			ซองเหล็กนอก	
นางสาวสุธาสินี		คุปตะบุตร	
ดร.อมรา		เขียวรักษา	
ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
นายฐากร		เจริญรัมย์	
นายทนงศักดิ์		ยางธิสาร	
ดร.ทศวรรษ		สีตะวัน	
นายนิกร	สุขปรุง	
นายนิติธาร			ชูทรัพย์	
นายบำรุง		รินทา	
นายพิเชนทร์		จันทร์ปุ่ม	
ผศ.พิศิษฐ์		แสงวงศ์	
นายวุฒิพงษ์	พันธุมนันท์	
นายศรีจันทร์		ทานะขันธ์	
นายสมบัติ		เทียบแสง	
นายสำเร็จ		คันธี	
ผศ.กาญจนา		วงษ์สวัสดิ์	
ผศ.พรกมล		สาฆ้อง	
ผศ.พิทักษ์		วงษ์ชาลี	
ผศ.เพิ่มศักดิ์		ยีมิน	
ผศ.สมบูรณ์		ชาวชายโขง	
รศ.อนันต์		ปานศุภวัชร	
นายณปพน	บาทชารี	
ผศ.วิศัย		พรหมเทพ	
นายนิยม		ชลิตะนาวิน	

ชื่อโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ

การบริหารการขาย	
การบริหารการตลาด	
การบริหารงานสำนักงานและงานสารบรรณ	
แรงงานสัมพันธ์	
การบัญชีเพื่อการบริหาร	
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกรริทึม	
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น	
เคมีทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร	
เทคนิคการแยกเคมีโดยวิธีโครมาโตกราฟี	
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน	
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	
โครงสร้างข้อมูล	
ปรัชญาวิทยาศาสตร์	
เคมีเชิงฟิสิกส์		1	
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น	2	
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต	
กลศาสตร์ควอนตัม	
พิสิกส์		1		
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์	
เคมีอินทรีย์	1	
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน			
สาหร่าย	
โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า	
หลักการคณิตศาสตร์	
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาพีเอชพี	
ฟิสิกส์	2	
การสาธารณสุขขั้นนำ	
ปฏิบัติการเคมีอาหาร	
การควบคุมมลพิษ	
สัตว์ผู้บริโภค	
สถิติเชิงคณิตศาสตร์	
สาหร่ายวิทยา	
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย	
บทปฏิบัติการกฎวิทยาเบื้องต้น	
เคมีอนินทรีย์	1	

วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาการจัดการ	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ผลงานทางวิชาการ	
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	 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา	

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

1	
	
2	
	
3	
	
4	
5	
	
6	
7	
	
8	
9	
	
10	
	
11	
	
12	
	
13	
14	
	
15	
	
16	
17	
	
18	
	

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมือง	เนื่องในงาน
เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานและลอยกระทง	
โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติและลงนามถวายพระพร	
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	
โครงการราชภัฏบารมี	ดี	เอ็น	เอ	วิวัฒน์	ว่าด้วยการรู้ใจตน	–		
เข้าใจธรรม	–	เห็นใจตน	ประจำปี	2550	
โครงการราชภัฏวัฒนธรรม	รุ่นที่	1	
โครงการอบรมสัมมนานักศึกษาโควต้ากิจกรรมดี	สาขาศิลปะการ
แสดงพื้นเมือง	
โครงการสัปดาห์วิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	
โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร	TOEFL	(Essay	Writing	
and	Daily	Conversations)	
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	English	for	Kids	
โครงการอบรมสัมมนานักศึกษาโควตากิจกรรมดี	สาขาศิลปะการ
แสดงพื้นเมือง	
โครงการเผยแพร่ชุดการแสดงในรายการพิเศษ	มูลนิธิโรงพยาบาล	
50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	
โครงการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ตอนบน	กลุ่มจังหวัด	“สนุก”	
โครงการเผยแพร่ชุดการแสดงในวโรกาสมหามงคลเฉลิม												
พระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น	
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น	
(ประเพณีเข้าพรรษา)	
โครงการพัฒนาจริยธรรมนำการพัฒนากิจกรรม	
การสวดมนต์เย็น	–	เจริญจิตภาวนา	–	ถกปัญหาจริยธรรม	
โครงการอบรมมารยาทไทย	
โครงการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย	“เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหามหาราชินี”	
โครงการอบรมพัฒนาจิตวันอาทิตย์	กิจกรรม	:	สำรวมจิตใจ	–		
หลักคิดการควบคุมอารมณ์	-	การบ่มจิตให้สงบ	

4	–	5	พ.ย.	49	
	
25	พ.ย.	–	6	ธ.ค.	49	
	
25	ธ.ค.	49	
	
11	–	16	มี.ค.	50	
23	ก.พ.	50	
	
25	–	31	พ.ค.	50	
26	มี.ค.	–	8	พ.ค.	50	
	
2	–	27	เม.ย.	50	
16	มิ.ย.	50	
	
9	ก.ค.	50	
	
12,21	ก.ค.	50	
	
23	ก.ค.	50	
	
24	ก.ค.		–	11	ก.ย.	50	
27	ก.ค.	50	
	
1	–	28		ส.ค.	50	
	
9	ส.ค.	50	
10	ส.ค.	50	
	
26	ส.ค.	50	
	

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม,	
กองพัฒนานักศึกษา	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	

	 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา	 เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการทำกิจกรรม	 มีผลต่อคุณภาพบัณฑิต	 รวมทั้งเพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	

สติปัญญา	 คุณธรรม	 จริยธรรมโดยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งด้าน	

การเรียน	 และการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุข	 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม	 ชมรมที่สนับสนุนให้	

นักศึกษามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	 นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่นักศึกษา

สนใจโดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโปรแกรมวิชา	 คณะ	 สำนัก	 สถาบันและกองพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2550	 มีโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีเข้าร่วม	 จำนวนทั้งสิ้น	

98	โครงการ	ดังนี้	

						ตารางที่	�0	กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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19	
20	
21	
22	
23	
24	

โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น	
โครงการอบรมภาษาลาวเบื้องต้น	
โครงการสานสัมพันธ์ไทย	-	เวียดนาม	
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า	
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	วันปิยมหาราช	
โครงการในหลวงกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	

27	ส.ค.	–	14	ก.ย.	50	
27	ส.ค.		–	14	ก.ย.	50	
23	ธ.ค.	49	
20	ต.ค.	49	
23	ต.ค.	49	
1	พ.ย.	49	–	15	ก.พ.	50	

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

25	
26	
27	
28	
29	
	
30	
	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
	
40	
	
41	
42	
	
43	
44	
45	
46	
47	
	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
	
54	
	
55	
56	

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โครงการวันชาวหอ	ประจำปี	2549	
โครงการค่ายดาราศาสตร์	
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เรื่อง	การป้องกันอุบัติภัยบน	
ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่”	
โครงการค่ายชมรมหอพักในอาสาพัฒนา	ทอดสื่อและแนะแนว	
การศึกษา	
โครงการค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ครั้งที่	7	
โครงการค่ายอาสาพัฒนา	“ความยั่งยืนในมิติ	คน	น้ำ	ป่า”	
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม	นำชีวิตพอเพียง	ปี	2550	
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา	ประจำปี	2550	
โครงการวันไหว้ครู	ประจำปี	2550	
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม	
โครงการปลูกต้นกล้าประชาธิปไตย	
โครงการจัดตั้งชมรม	“เรารักประชาธิปไตย”	
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต	นักศึกษา	ในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น	(โครงการยุทธการผีเสื้อขยับปีก)	
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต	นักศึกษา		
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	
โครงการทำบุญหอพักและสานสัมพันธ์น้องพี่	ปี	2550	
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ	
ถวายเทียนพรรษา	
โครงการวัยใส	เรียนรู้	ป้องกันภัย	แก้ไขปัญหาเอดส์	
โครงการแบ่งปันสายใย	เพื่ออนาคตวันใหม่ของวัยเยาว์	
โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์	ครั้งที่	15	
โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ	
โครงการทำบุญ	/	รับน้องคณะวิทยาการจัดการประจำปี	
การศึกษา	2550	
โครงการเชียร์ลีดเดอร์เพื่อวัฒนธรรมไทย	(ปอมปอมเชียร์)	
โครงการจัดทำผ้าป่าน้องใหม่ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี	
โครงการชุมชนสัมพันธ์	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประจำปี	2550	
โครงการความรักในทัศนคติจิตแห่งสุขและทุกข์	
โครงการผลิตสารคดี	การผลิตเตาถ่านของชุมชนในเทศบาล							
ตำบลดงมะไฟ	
โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์	สาขาวิชาศิลปกรรม	
(แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)	
โครงการผูกแขนโฮมใจไทพัฒนาชุมชน	
โครงการฉันจึงมาหาความหมาย	

4	พ.ย.	49	
25	พ.ย.	49	
24	–	26	พ.ย.	49	
6	–	13	ธ.ค.	49	
7	ธ.ค.	49	
	
16	–	17	ธ.ค.	49	
	
17	–	24	ธ.ค.	49	
23	–	25	ก.พ.	50	
มี.ค.		–	พ.ค.	50	
31	พ.ค.	50	
31	พ.ค.	50	
30	มิ.ย.	–	1	ก.ค.	50	
มิ.ย.		–	ส.ค.	50	
มิ.ย.		–	ต.ค.	50	
2	–	4	ก.ค.	50	
	
10	–	15	ก.ค.	50	
	
15	ก.ค.	50	
26	–	28	ก.ค.	50	
	
15	ส.ค.		–	31	ธ.ค.	50	
12	–	14	ม.ค.	50	
19	–	21	ม.ค.	50	
1	มิ.ย.	50	
24	มิ.ย.	50	
	
25	มิ.ย.	–	18	ก.ค.	50	
29	มิ.ย.	50	
10	ส.ค.	50	
13	ม.ค.	50	
13	ก.พ.	50	
1	มี.ค.	50	
	
28	–	30	มี.ค.	50	
	
17	มิ.ย.	50	
17	–	22	ก.ค.	50	

กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
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ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

57	
58	
59	
60	
61	
62	

โครงการตุ้มแพง	พาแลง	ส่งแฮงให้เอื้อยอ้าย	
โครงการทำโรงทานงานบุญทอดกฐิน	
โครงการเคมีทอดสื่อ	
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	
โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท	
โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์	ครั้งที่	8	

28	ก.ย.	50	
29	ต.ค.	49	
3	–	5	พ.ย.	49	
1	ธ.ค.	49	
22	–	23	ธ.ค.	49	
13	–	15	ม.ค.	50	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
	
71	
	
72	
73	
74	
75	
76	
	
77	
78	
79	
80	
81	
	
82	
83	
	
	
84	
85	
	
86	
	
	
87	
	
88	
	
89	
	

โครงการทอดสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนา	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
โครงการสานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง	
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง	
โครงการวิทยาศาสตร์คืนถิ่น	ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการเปิดโลกกิจกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โครงการพัฒนาและสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี	
โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โครงการอบรมจริยธรรม	
โครงการปลูกป่า	
โครงการถวายเทียนพรรษา	ทำบุญคณะ	ทอดผ้าป่าและเปิด	
สโมสรนักศึกษา	
โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	
โครงการเยาวชนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	
โครงการหนอนหนังสือ	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจำปี	2550	
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครูหลักสูตร	
ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี)	ชั้นปีที่	1	
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ครั้งที่	4	ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การวิจัยในชั้นเรียนของ	
นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ระดับปริญญาตรี	(ค.บ.	5	ปี)	
โครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์	
โครงการอบรมประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาทุนตาม	
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	(ค.บ.	5	ปี)	
โครงการสร้างเสริมจิตวิญญาณครู	5	ปี	สู่การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูการศึกษา	
ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5	ปี	(ค.บ.	5	ปี)	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักศึกษา	
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาเอก
พลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	
โครงการร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ	80	พรรษา	80	ล้านหยด	
เพื่อพ่อหลวงไทย	

28	ม.ค.	50	
10	–	11		ก.พ.	50	
2	–	6	เม.ย.	50	
16	–	20	เม.ย.	50	
9	พ.ค.	50	
10	–	18	พ.ค.	50	
26	พ.ค.	–	2	มิ.ย.	50	
6	–	15	มิ.ย.	50	
	
13	–	27	มิ.ย.	50	
	
17	มิ.ย.	50	
26	–	30	มิ.ย.	50	
ก.ค.	–	ส.ค.	50	
15	ก.ค.	50	
26	–	27	ก.ค.	50	
	
28	ก.ค.	50	
31	ส.ค.	–	2	ก.ย.	50	
22	ส.ค.	–	22	ธ.ค.	50	
13	ม.ค.	50	
23	–	24	ส.ค.	50	
	
17	–	22	มี.ค.	50	
6	–	10	ส.ค.	50	
	
	
11	ส.ค.	50	
11	–	22		ส.ค.	50		
	
17	–	19	ส.ค.	50	
	
	
23	ส.ค.	50	
	
15	–	20	ก.ย.	50	
	
17	ก.ย.	50	
	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะครุศาสตร์	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
คณะครุศาสตร์	
	
	
คณะครุศาสตร์	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
	
	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
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ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

90	
	
91	
92	
93	
94	
	

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู	สำหรับนักศึกษา	ค.บ.	
ปีที่	3	โปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกภาษาไทย	
โครงการประชุมวิชาการ	การเรียนร่วม	:	อดีต	ปัจจุบัน	อนาคต	
กิจกรรม	พี่น้องร่วมใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	
โครงการฮับขวัญน้องใหม่สานสายใยน้องพี่	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

18,21	ก.ย.	50	
	
22	ก.ย.	50	
28	ธ.ค.	49	
8	มี.ค.	50	
30	พ.ค.	–	13	มิ.ย.	50		
	

คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	

95	
96	
97	
	
98	
	

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาและบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น	
โครงการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมชาวพุทธ	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับนักศึกษา	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเสริมสร้างคุณธรรมนำ
ความรู้ให้กับนักศึกษา	

6	–	8	มี.ค.	50	
ต.ค.	49	–	ก.ย.	50	
23	ส.ค.	50	
	
30	-	31	ส.ค.	50	
	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
สำนักส่งเสริมวิชาการ	
และงานทะเบียน	
สำนักส่งเสริมวิชาการ	
และงานทะเบียน	
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้มีการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	2550		 ได้มีการดำเนินกิจกรรม

ต่างๆ	 เช่น	 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา	 การให้บริการหอพักแก่นักศึกษา(ชาย-หญิง)	 มีทั้งหมด	 4	 หอพักได้แก่	 1.	 หอพักหญิง

เฟื่องฟ้า	 2.	 หอพักหญิงปาริชาติ	 3.	 หอพักหญิงพุดตาน	 4.	 หอพักชายเอราวัณ	 ด้านการให้บริการด้านสุขภาพ	 ได้จัดให้บริการ

ประกันสุขภาพ	 (บัตรทอง)	 บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 บริการประกันอุบัติเหตุ	 บริการตรวจสุขภาพประจำปี	 ด้านการให้

บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	 เช่น	 จดหมาย	 ไปรษณีย์	 	 ธนาณัติ	 พัสดุ	 การให้คำปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษาที่จบ	

การศึกษา	 การจัดหาให้มีรายได้ระหว่างเรียน	 การให้บริการด้านนันทนาการ	 เช่น	 จัดสถานที่สำหรับออกกำลังกายทั้งกลางแจ้ง

และในร่ม	 (Fitness	 Center)	 สวนสุขภาพหนองหญ้าไซ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง	

รุ่นพี่	รุ่นน้อง	โดยผ่านชมรม	ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีชมรมต่างๆ	ดังนี	้

	 สวัสดิการนักศึกษา	

	1.		ชมรมเรารักประชาธิปไตย	

	2.		ชมรมสมาพันธ์พี่น้องพัฒนา	

	3.		ชมรมนิติศาสตร์	

	4.		ชมรมวรรณศิลป์	

	5.		ชมรมสิ่งแวดล้อม	

	6.		ชมรมคลีนิค	IT	

7.			ชมรมแบตมินตัน	

8.			ชมรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนา		

9.			ชมรมหอใน	

10.		ชมรมภาษาญี่ปุ่น	

11.		ชมรมเทควันโด	

12.		ชมรมชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

	 ตารางที่	��	การให้บริการหอพักแก่นักศึกษา(ชาย-หญิง)

ชื่อหอพัก ห้องพัก

1.	เฟื่องฟ้า				(หอพักหญิง)	
2.	ปาริชาติ				(หอพักหญิง)	
3.	พุดตาน					(หอพักหญิง)	
4.	เอราวัณ				(หอพักชาย)	

13.		ชมรมลีลาศ	

14.		ชมรมท่องเที่ยว	

15.		ชมรมสาธารณสุข	

16.		ชมรมค่ายอาสา	

	2		ห้องรวม	
	2		ห้องรวม	
	2		ห้องรวม	
26		ห้อง	

จำนวนนักศึกษาที่เข้าพัก

38			คน	
41			คน	
39			คน	
40			คน	

ห้องน้ำ

	5		ห้อง	
	4		ห้อง	
	5		ห้อง	
	4		ห้อง	
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	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างทัดเทียมกับ	

นักศึกษาทั่วไป	 โดยได้ประสานงานในการจัดหาเงินทุนการศึกษาจากบุคคล	 องค์กร	 มูลนิธิและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ	

ภาคเอกชน	เพื่อนำมาจัดสรรให้นักศึกษา	ดังรายละเอียดดังนี้	

	 ทุนอุดหนุนการศึกษา	

การจัดหางานทำเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน	

			ตารางที่	�2	สรุปทุนการศึกษาประจำปี2550

ประเภททุน จำนวนทุน

ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	
ทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	
มูลนิธิกลาง	
ทุนการศึกษา	(งบประมาณแผ่นดิน)	
มูลนิธิโรเกชั่น	
มูลนิธิซิเมนต์ไทย	
มูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์	
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า	
นวฤกษ์	น.ม.ข.	
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย	
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง	
สภากาชาดไทย	
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	
มูลนิธิปอเต็กตึ้ง	
ห้างนาฬิกา	-	แว่นตาพรศิลป์	
กรุงไทยการไฟฟ้า	
มูลนิธินางสาวลออ	หลิ่มเซ่งท่าย	
กองทุนแสงตะวัน	

2,930	
205	
1	

200	
2	
1	
4	
1	
3	
18	
4	
1	
3	
5	
11	
5	
1	
1	

ลำดับ

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
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จำนวนเงิน

96,753,000	
3,741,000	
20,000	
2,500	
20,000	
26,000	
8,000	
7,000	
6,000	
30,000	
20,000	
15,000	
20,000	
10,000	
2,000	
20,000	
6,000	
60,000	

รวม

96,753,000	
3,741,000	
20,000	
500,000	
40,000	
26,000	
32,000	
7,000	
18,000	
540,000	
80,000	
15,000	
60,000	
50,000	
22,000	
100,000	
6,000	
60,000	

รวมทั้งสิ้น 102,070,000
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	 การวิจัย	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 สนับสนุนให้มีการ

ทำวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการ	

ทำวิจัยมากขึ้น	 กระตุ้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยว	

กับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ	

ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ได้จากการวิจัยสู่	

ท้องถิ่น	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2550	 มีโครงการวิจัยทั้งสิ้น	

37	โครงการดังนี้	

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

1	 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร																		
ที่สำเร็จปีการศึกษา	2548	-	2549				
	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

15,000	

				ตารางที่	��	โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในและ
  ภายนอกองค์กร

2	 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ปีการศึกษา		2548	-	2549	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

15,000	

(หน่วย:บาท)
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ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

3	 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การสอนนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ		
ของอาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-
สกลนคร		ภาคเรียนที่		2		
ปีการศึกษา	2549	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

15,000	

4	 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การสอนนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ		
ของอาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-
สกลนคร		ภาคเรียนที่	1	
ปีการศึกษา		2550	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

15,000	

5	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ด้านการสอนนักเรียนนักศึกษาภาค	
กศ.ป.	ของอาจารย์		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร		ภาคเรียนที่		1		
ปีการศึกษา		2550	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

15,000	

6	 การสำรวจความต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ปีการศึกษา	2550	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์		แสงประสาน	

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

15,000	

(หน่วย:บาท)
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8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

7	 โครงการหมู่บ้านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
2.	ผศ.ดร.สำราญ			กำจัดภัย	
3.	คณบดีคณะครุศาสตร์	
4.	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	
5.	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
6.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ	
7.	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
8.	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ	
9.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
10.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
11.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
12.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
13.	นางสาวชนัญกาญจน์	แสงประสาน	
14.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
15.	ผศ.ดร.ภูมิพงศ์		จอมหงษ์พิพัฒน	์
16.	นางสาวสรินดา		พงษ์คุลีการ	
17.	ผศ.ฐิติรัตน์		แว่นเรืองรอง	
18.	นางปทุมทิพย์		ม่านโคกสูง	
19.	ผศ.ธวัชชัย		ไพใหล	
20.	นายชัยณรงค์		ไชยสินธุ์	
21.	นางสาวพิจิกา		ทิมสุกใส	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
งบประมาณแผ่นดิน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

506,500	

8	 การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้
บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
ประจำปี	2549	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
7.	นางสาวชนัญกาญจน์	แสงประสาน	
8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นางสาวทัศณีย์		ตองตาสี	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

กองนโยบายและแผน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

14,000	

9	 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	

“เรื่องลายผ้าพื้นเมือง	จังหวัด	
สกลนคร”		เพื่อพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บ	

แอพพลิเคชัน	

1.		นางสาวกรรณิการ์		กมลรัตน์	

2.		นายอำนาจ		สุนาพรม	
3.		นายรัฐพล		ฤทธิธรรม	
4.		ผศ.ฐิติรัตน์		แว่นเรืองรอง	

5.		นายสุรพร		พงษ์สุวรรณ	

6.		นายพีรพงศ์		พิสิศฐพงศ์	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

356,400	

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

(หน่วย:บาท)
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10	 การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
กับชุมชน	จากภูมิปัญญาท้องถิ่น							
ในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร	มี
โครงการย่อย	ดังนี้	
1)		การสำรวจและศึกษาศักยภาพ
ของพืชพลังงานในเขตพื้นที่แอ่ง
สกลนคร		และการใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับสบู่ดำ	จากภูมิปัญญา	
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2549	-	2550	
2)		การวิจัยกระบวนการจัดการ
เขตกรรมที่เหมาะสมในการปลูก	
สบู่ดำในท้องถิ่นเพื่อผลิตน้ำมัน	
ไบโอดีเซล	พ.ศ.	2549	-	2551	
3)		การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการแปรรูปสบู่ดำเพื่อผลิต
เป็นน้ำมันไบโอดีเซลในระดับชุมชน	
4)		การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลพลอยได้ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
จากสบู่ดำ	
5)		การวิจัยและพัฒนาเครื่องตีและ
บดเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้ใน	การผลิต
น้ำมันสบู่ดำในระดับชุมชน	
6)		การวิจัยและพัฒนาเครื่อง	
อบเมล็ดสบู่ดำจากพลังงานแสง
อาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน	
การบีบสกัดน้ำมันสบู่ดำ	
7)		การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบ
สกัดน้ำมันสบู่ดำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ	ในการสกัดน้ำมัน	
สบู่ดำ	

1.	ผศ.พิศิษฐ์		แสงวงศ์	
2.	นางสาวพิจิกา		ทิมสุกใส	
3.	นายชัยณรงค์		ไชยสินธุ์	
4.	นายฐากร		เจริญรัมย์	
5.	นางสาวกัลยา		เกษียรสินธุ์	
6.	นายอนุวัต		สุเพียร	
7.	นายปรีชาศาสตร์		มีเกาะ	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

1,152,400	

11	 การศึกษาและการพัฒนาตัวดูดซับ
จากขี้เถ้าแกลบ	

ดร.อุปถัมภ์		โพธิกนิษฐ์	 สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

100,000	

12	 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	
คุณธรรมด้านศีล	5	ของนักศึกษา
วิชาชีพครู		มหาวิทยาลัย	
ราชภัฏสกลนคร	

1.	ดร.มารศรี		กลางประพันธ์		
2.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	 	
3.	ผศ.ถาดทอง		ปานศุภวัชร	
4.	นายบุญส่ง		วงค์คำ		
5.	นางสาวสรินดา		พงษ์คุลีการ	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

300,000	

13	 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์แจ่วบองสมุนไพร	

1.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
2.	นางสาวนพวรรณ		ขาวขันธ์	
3.	นางสาวพรรณา		กาญบุตร	
4.	นางดำรง		แสนรังค์	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

451,203	

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

(หน่วย:บาท)
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14	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา		
จังหวัดสกลนคร	

1.	ผศ.สุรชาติ		เทียนกล่ำ	
2.	ผศ.อังคณา		เทียนกล่ำ	
3.	ผศ.พรกมล		สาฆ้อง	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

384,674	

15	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี	
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร	

1.	ดร.อมรา		เขียวรักษา	
2.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
3.	ครูสอนคณิตศาสตร์	
4.	ปราชญ์ชาวบ้าน	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

379,923	

16	 โครงการศึกษาข้อมูลการตลาดของ
ทรัพยากรจากกลุ่มน้ำสงครามตอน
ล่างในตลาดระดับอำเภอ		กรณี
ศึกษา	:	ตลาดอำเภออากาศอำนวย		
จังหวัดสกลนคร		และตลาด		
อำเภอศรีสงคราม	
จังหวัดนครพนม	

1.	ผศ.ดร.ชนินทร์		วะสีนนท์	
2.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

302,400	

17	 การศึกษาความคิดเห็นต่อการ	
จัดงานประเพณี	ออกพรรษา		
แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว	
“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี”	จังหวัดสกลนคร	
ประจำปี	2549	
	
	
	
	

	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์	แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สำนักงานเทศบาล	
เมืองสกลนคร	

18,458	

18	 การศึกษาความคิดเห็นต่อการ	
จัดงานรวมน้ำใจไทสกลและ	
งานกาชาด	จังหวัดสกลนคร	
ประจำปี		2550	

	1.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	2.	ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	3.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	
	4.	ผศ.ละมัย		ร่มเย็น	
	5.	ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	6.	ผศ.สุดกมล		ลาโสภา	
	7.	นางสาวชนัญกาญจน์	แสงประสาน	
	8.	นายอรุณ		วงศ์จิรัฐิติ	
	9.	นายสุรพิน		ขาวขันธ์	
10.	นายอเนกพงษ์		พรมอารักษ์	
11.	นางสาวพิสมัย		ยศตะโคตร	

สำนักงานจังหวัดสกลนคร	 20,000	

19	 ชีวิตภายหลังการรับใช้ศาสนจักร
ของนักบวชและภคินีในนิกาย
โรมันคาทอลิก	

นางศิรประภา		ราชพิลา	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

30,000	

20	 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่ออัตรารอด
และอัตราการเจริญเติบโต	
ของกบนา	

นางทาริกา		โกฏสันเทียะ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

30,000	

21	 เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	

นายปริญญา		รจนา	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

60,000	

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

(หน่วย:บาท)
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22	 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง	คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	

นางสุธิรา		จันทร์ปุ่ม			
	
	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

20,000	

23	 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปการศึกษาด้วยตนเอง	
เรื่อง	“วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร”	

1.	นายพิเชนทร์		จันทร์ปุ่ม	
2.	นางสุธิรา		จันทร์ปุ่ม	
3.	นางสาวปิยะวรรณ		โถปาสอน	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

40,000	

24	 การศึกษาปลูกพืชสกุลโกงกาง	
ที่หนองหาร		จังหวัดสกลนคร	

1.	นายบำรุง		รินทา		
2.	ผศ.วิศัย		พรหมเทพ		

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

30,000	

25	 การวิเคราะห์ระบบการขนส่งสินค้า
ของกลุ่มจังหวัดสนุก	(สกลนคร	
นครพนม	มุกดาหาร	และกาฬสินธุ์)	

นายธนากร		ราชพิลา	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

59,000	

26	 ปัจจัยในการเลือกศึกษาของ	
นักศึกษาชั้นปีที่	1	ภาคปกติ	
ประจำปีการศึกษา	2550		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

1.	นางนันทกาญจน์		เกิดมาลัย	
2.	นางสาวดารุณี		ฤทธิ์ศรีบุญ	
3.	ผศ.ชาคริต		ชาญชิตปรีชา	
4.	ผศ.ชัยยศ		ณัฐอังกูร		
5.	ผศ.นันทิยา		ผิวงาม		

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

20,000	

27	 การสร้างเครื่องฆ่าแมลง			
โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูง	

1.	นายสิทธิรักษ์			แจ่มใส		
2.	นายกฤษฎา		พรหมพินิจ	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

50,000	

28	 โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านต้นแบบ		ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง		กรณีศึกษา	
บ้านเชิงดอย		ตำบลนาม่อง			
อำเภอกุดบาก		จังหวัดสกลนคร	

1.	ผศ.ทองพูล		แสงคำ	
2.	นางปทุมทิพย์		ม่านโคกสูง	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

45,000	

29	 การวิจัยจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร	

1.	นายรัฐพล			ฤทธิธรรม	
2.	นายวิชาญ			ฤทธิธรรม	
3.	นายวีระศักดิ์		บำรุงตา	

สถาบันภาษา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

200,000	

30	 การวิจัยเปรียบเทียบความเชื่อมิติ
ด้านศาสนาของกลุ่มชนบริเวณ		
เทือกเขาภูพาน	

1.	นายรัฐพล			ฤทธิธรรม	
2.	นายวิชาญ			ฤทธิธรรม	
3.	นายวีระศักดิ์		บำรุงตา	

สถาบันภาษา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

150,000	

31	 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
ผ้าย้อมครามของผู้ผลิตในจังหวัด
สกลนคร	

ผศ.ชัยยศ		ณัฐอังกูร	 คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

125,000	

32	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ	
ผู้ประกอบการ	SME	ในเขต	
จังหวัดสกลนคร	

ผศ.ชัยยศ		ณัฐอังกูร	 คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

125,000	

33	 สถานภาพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร			
ปีการศึกษา		2548	-	2549	

1.	ผศ.นันทิยา		ผิวงาม	
2.	นางสุพิชญา		นิลจินดา	
3.	นางนันทกาญจน์		เกิดมาลัย	
4.	นายธนากร		ราชพิลา	
5.	นางศศิกานต์			สังข์ทอง	
6.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
7.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	

คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

30,000	

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

(หน่วย:บาท)
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ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อ-สกุล หน่วยงาน แหล่งทุน
ภายใน

แหล่งทุน
ภายนอก

35	 1.	ดร.ทศวรรษ		สีตะวัน	
2.	ผศ.วิทยา		อมรกิจบำรุง	

สำนักงานคณะกรรมการ	
การอุดมศึกษา	

840,000	

36	 การเคลื่อนไหวทางการเมือง	
และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	2550		
จังหวัดสกลนคร	

ผศ.ทศพล		สมพงษ์	 สถาบันพระปกเกล้า	 120,000	

37	 การส่งเสริมการสร้างระบบการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	
ระดับจังหวัด	

ผศ.ทศพล		สมพงษ์	 สถาบันพระปกเกล้า	 160,000	

รวม 5,081,500 1,158,458

รวมทั้งสิ้น 6,239,958

การคำนวณโครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุผันไฟฟ้า
จากความร้อนด้วยวิธี	DV-	X	∝

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	
ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก	
คณะวิทยาการจัดการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
ปีการศึกษา	2548	-	2549	

1.	ผศ.นันทิยา		ผิวงาม	
2.	นางสุพิชญา		นิลจินดา	
3.	นางนันทกาญจน์		เกิดมาลัย	
4.	นายธนากร		ราชพิลา	
5.	นางศศิกานต์			สังข์ทอง	
6.	ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
7.	ผศ.สุมาลี		สมพงษ์	

(หน่วย:บาท)

		ผลงานวิจัย	

34	 คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

30,000	
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			ตารางที่	�4		สรุปจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับที่ คณะ ระดับชาติ

1	
2	
3	
4	
5	

		ครุศาสตร์	
		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
		มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
		วิทยาการจัดการ	
		เทคโนโลยีการเกษตร	

5	
1	
3	
1	
5	

ระดับนานาชาติ รวม

-	
2	
-	
-	
-	

5	
3	
3	
1	
5	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์

1	 ดร.ทศวรรษ		สีตะวัน	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลย	ี

THERMOELECTRIC		
PROPERTIES	OF	
Ag	–	ADDED		Na	CO	O		

Journal	of	Thermoelectricity	
No	2	,	2006	ISSN		1607-8829	

2	 ดร.มาลี		ศรีพรหม	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

Destabilizing		effect		of		the		
host		immune		status		on		the		
sequential		transmission		dynamic		
of		the		dengue		virus	
infection	

Mathematical		and		Computer		
Modeling			
Vol.	45	:	2007	;	1053-1066	
ISSN	0895-7177	

3	 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย		สุรกิจบวร	 คณะครุศาสตร	์ การปรับตัว	:	สุดยอดของความเป็น	
ผู้บริหารมืออาชีพ	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	13	
พฤศจิกายน-มกราคม		2550	
ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

4	 ผศ.ดร.วาโร		เพ็งสวัสดิ์	 คณะครุศาสตร์	 ปัจจัยทางการบริหารบางประการที่มี
อิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศ
ไทย	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	13	
พฤศจิกายน-มกราคม		2550	
ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

5	 ผศ.ดร.ไชยา		ภาวะบุตร	 คณะครุศาสตร์	 Proposed		Policy		for		
Development		of	Graduate		
Studies	Management	at	Sakon		
Nakhon		Rajabhat		University	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	13	
พฤศจิกายน-มกราคม		2550	
ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

6	 นางสาวจุฑาทิพย์		วิจิตรศิลป	์ คณะมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร	์

The		Role		of		Education		in		
Supporting		the	Art		and	Culture	
of	Ethnic		Croups	in		Sakon		
Nakhon	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	13	
พฤศจิกายน-มกราคม		2550	
ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์	เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	

รวมทั้งสิ้น 15 2 17

			ตารางที่	��		ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

Ó				2			4	



��
Annual Report 2007

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/

หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์

8	 ผศ.ฐิติรัตน์			แว่นเรืองรอง	
และคณะ	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อศึกษาองค์ความรู้ส้มตำอีสาน	
ตอนบน	

วารสารหนองหญ้าไซ		วารสาร	
ราย	6	เดือน		ปีที่	1		ฉบับที่	2			
มกราคม-มิถุนายน		2550	
ISSN	1905-5064	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

9	 ผศ.คารม		ไปยะพรหม	 คณะมนุษยศาสตร์	

และสังคมศาสตร	์

การสะกดและการออกเสียงคำ	

ภาษาอังกฤษ	

วารสารหนองหญ้าไซ		วารสาร	

ราย	6	เดือน		ปีที่	1		ฉบับที่	2			

มกราคม	-	มิถุนายน		2550	

ISSN	1905-5064	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

10	 นายภิชาต		เลณะสวัสดิ์	 คณะมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์	

มีเรื่องมาเล่า	3	บทเพลงสุนทราภรณ์	 วารสารหนองหญ้าไซ		วารสาร	
ราย	6	เดือน		ปีที่	1		ฉบับที่	2			
มกราคม	-	มิถุนายน		2550	
ISSN	1905-5064	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

11	 นางวาทินี			ศรีมหา	 คณะวิทยาการจัดการ	 การไซฟอนเงิน	 วารสารหนองหญ้าไซ		วารสาร	
ราย	6	เดือน		ปีที่	1		ฉบับที่	2			
มกราคม	-	มิถุนายน		2550	
ISSN	1905-5064	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

12	 ผศ.สุรชาติ			เทียนกล่ำ	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การไซฟอนเงิน	 วารสารหนองหญ้าไซ		วารสาร	
ราย	6	เดือน		ปีที่	1		ฉบับที่	2			
มกราคม	-	มิถุนายน		2550	
ISSN	1905-5064	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

13	 ผศ.ดนัย			งามมานะ	 คณะครุศาสตร	์ บัณฑิตคุณธรรม	 วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	16		
สิงหาคม	–	ตุลาคม		2550	
ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

14	 รศ.ดร.หาญชัย		อัมภาผล	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
จังหวัดสกลนคร	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	16		
สิงหาคม	–	ตุลาคม		2550	

7	 ผศ.ยุพิน			แวงสุข	
และคณะ	
	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 ภูมิปัญญาชาวบ้านภูไทในการทำ	
เหล้าไห	(อุ)	

วารสารหนองหญ้าไซ		วารสาร	
ราย	6	เดือน		ปีที่	1		ฉบับที่	2			
มกราคม	-	มิถุนายน		2550	
ISSN	1905-5064	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/

หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์

15	 ผศ.อังคณา			เทียนกล่ำ	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ย
อินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพ	
ของครามงอ	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	16		
(ฉบับพิเศษ)	พฤศจิกายน-มกราคม		
2550	ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

16	 ผศ.พิศิษฐ์		แสงวงศ์	
นายชัยณรงค์		ไชยสินธุ์	
นางสาวพิจิกา		ทิมสุกใส	

คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลย	ี

การสำรวจและศึกษาศักยภาพของ	
พืชพลังงานในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร					
และการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสบู่ดำ	
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	
พ.ศ.	2550	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	16		
(ฉบับพิเศษ)	พฤศจิกายน-มกราคม		
2550	ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

17	 ผศ.ดร.ประยูร		บุญใช้	 คณะครุศาสตร	์ การพัฒนาหลักสูตรการย้อมสีคราม	
และการทำผ้าย้อมคราม	

วารสารบัณฑิตศึกษา	วารสาร	
ราย	3	เดือน	ปีที่	4	ฉบับที่	16		
(ฉบับพิเศษ)	พฤศจิกายน-มกราคม		
2550	ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 วารสารบัณฑิตศึกษา	

ISSN		1686-0632	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ	

	 อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2550	จำนวน		28		คน	ดังนี้	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เขียน วันเดือนปี

1	 ดร.กิตติชัย		โสพันนา	

สาขา/เรื่อง สถานที่

10	-12	ต.ค.	49	
	
	
	
	
14	-	15	ต.ค.	49	
	

1.	การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	32	(วทท.	32)	
เรื่อง		สมบัติไตรโบโลจิคอลของแกมมา
ไทเทเนียม	-	อะลูมิเนียมโดยไนโตรเจนเดชันที่	
800	-1,000	°C	
2.	นำเสนอผลงานทางวิชาการ	Improvement	
Wear		resistance			
of	r-TiAi		alloys	

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

2	 ดร.ทศวรรษ		สีตะวัน	 10	-	12	ต.ค.	49	
	
	
	
	
18	-	20	ม.ค.	50	
	
	
20	ก.ค.	50	

1.	การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	32	(วทท.	32)	เรื่อง	
สมบัติไตรโบโลจิคอลของแกมมาไทเทเนียม-
อะลูมิเนียมโดยไนโตรเจนเดชันที่	
800	-1,000	°C	
2.	เสนอผลงานวิจัยครั้งที่	9		ที่บัณฑิต
วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
(แบบบรรยาย)	
3.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การสังเคราะห์
วัสดุอะมอร์ฟัสของ	BSCCO	ด้วยวิธี		
Melt-quenched	ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	
:	เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร	
	
	
	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

3	 ผศ.สุวิทย์			จักษุจินดา	 14	-	15	ธ.ค.	49	 นำเสนอผลงานทางวิชาการThermodynamic	
Studies	on		refrigerant	in	sofar		

refrigeration	system	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

4	 ดร.มาลี			ศรีพรหม	 14	-	15	ธ.ค.	49	 Influence		of		Immunity		on	The	

Dengue	Virus	Infection	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

5	 รศ.ดร.หาญชัย			อัมภาผล	 14	-	15	ธ.ค.	50	
	

1.	Transferring		Technology		for		
Sustainable		Dairy		Production		
Efficiency		in	Sakon		Nakhon		Province	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

20	-	21	มิ.ย.	50	
	
	
	
	
20	ก.ค.	50	

2.	การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร	ครั้งที่	6		
เรื่อง	การประยุกต์ใช้ฮอร์โมน	GnRH	หลัง
ผสมเทียมที่เหนี่ยวนำ		การเป็นสัดส่วนโดย	
PGF			ต่ออัตราการผสมติดในโคนมของ
สหกรณ์โคนมภูพาน		จังหวัดสกลนคร															
3.	นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		การประเมิน
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ		
ผลิตโคนม		ของเกษตรกรผู้เลี้ยง		โคนมใน	
จังหวัดสกลนครในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ			
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”			

มหาวิทยาลัยนเรศวร	
	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

					ตารางที่	�6	การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

2∝
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20	ก.ค.	50	
	
	
	
	
	
20	ก.ค.	50	

2.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การศึกษาปัญหา
และแนวทางพัฒนาการจัด		การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์		ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	แขวง	
สะหวันนะเขต		สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	
3.	นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	:	กรณีศึกษาอำเภอ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เขียน วันเดือนปี สาขา/เรื่อง สถานที่

6	 นางสาวพิจิกา		ทิมสุกใส	 28	-	31	มี.ค.	50	
	
	
20	ก.ค.	50	

1.	นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ	
ระดับชาติ	
	
2.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การวิจัย	และ
พัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน
และผลิตภัณฑ์		ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับ
ชุมชน	จากภูมิปัญญาท้องถิ่น		ในเขตพื้นที่	
แอ่งสกลนคร		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี		80	พรรษา”	

สวทช.		ร่วมกับ	
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

7	 นายชัยณรงค์		ไชยสินธุ	์ 28	-	31	มี.ค.	50	
	
	
20	ก.ค.	50	

1.	นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ	
ระดับชาติ	
	
2.	นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง	การวิจัย	และ
พัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน
และผลิตภัณฑ์	ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับ
ชุมชน		จากภูมิปัญญาท้องถิ่น		ในเขตพื้นที่	
แอ่งสกลนคร		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี		80	พรรษา”	

สวทช.	ร่วมกับ	
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

8	 ผศ.พิศิษฐ์			แสงวงศ	์ 28	-	31	มี.ค.	50	 นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ	
ระดับชาติ	

สวทช.	ร่วมกับ	
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

9	 นางสาวพรรณนภา		ตันติศิรินทร	์ 30	ม.ค.	-		
2	ก.พ.	50	
	

เรื่อง		การเตรียมและสมบัติเชิงหน้าที่บาง
ประการของสารสกัดโปรตีนจากรำสกัดไขมัน
ทางการค้า	ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่	45	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

10	 ผศ.ยุพิน		แวงสุข	 2	-	5		มี.ค.	50	 ภูมิปัญญาชาวบ้านภูไทในการทำเหล้าไห	(อุ)	
ในงานวันเกษตรลุ่มน้ำโขง	วันเกษตรลุ่มน้ำโขง	
ครั้งที่	10		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม	

11	 ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	 20	ก.ค.	50	 1.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มลูกค้าธนาคาร	
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สาขา
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร		ในงาน	“งาน
ราชภัฏวิชาการ	:	เฉลิมพระเกียรติพระบารมี		
80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เขียน วันเดือนปี สาขา/เรื่อง สถานที่

12	 ผศ.ดร.ประยูร		บุญใช้	 20	ก.ค.	50	
	
	
	
	
	
20	ก.ค.	50	
		
	
	
20	ก.ค.	50	

1.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มลูกค้าธนาคาร	
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สาขา
ดงหลวง				จังหวัดมุกดาหาร		ในงาน	
“งานราชภัฏวิชาการ	:	เฉลิมพระเกียรติ	
พระบารมี		80	พรรษา”		
2.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนา
หลักสูตรการย้อมสีครามและการทำ	ผ้าย้อม
คราม		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”			
3.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา	เรื่อง	ผ้าย้อมคราม	
ช่วงชั้นที่	3		โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์		
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	
เขต	3		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	

13	 ผศ.คารม		ไปยะพรหม	 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง	กลวิธีการแปล
ประโยคกรรมวาจกใน	นวนิยายภาษาอังกฤษ
ของ	“มนันยา”	และนวนิยายของ	“วิทย์”		
ศิวะศริยานนท์ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	

14	 ผศ.นสพ.ธราดล	จิตจักร	 20	-	21	มิ.ย.	50	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

15	 นายชุมพล	ทรงวิชา	 20	-	21	มิ.ย.	50	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

พรรณนานิคม		จังหวัดสกลนคร		ในงาน	
“งานราชภัฏวิชาการ	:		เฉลิมพระเกียรติ	
พระบารมี	80	พรรษา”	

16	 ผศ.สุรชาติ	เทียนกล่ำ		 20	-	21	มิ.ย.	50	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร	ครั้งที่	6		
เรื่อง		การประยุกต์ใช้ฮอร์โมน	GnRH	
หลังผสมเทียมที่เหนี่ยวนำ		การเป็นสัดส่วน	
โดย	PGF			ต่ออัตราการผสมติดในโคนม	
ของสหกรณ์โคนมภูพาน		จังหวัดสกลนคร															

2∝

การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร	ครั้งที่	6		
เรื่อง		การประยุกต์ใช้ฮอร์โมน	GnRH	
หลังผสมเทียมที่เหนี่ยวนำ		การเป็นสัดส่วน	
โดย	PGF		ต่ออัตราการผสมติดในโคนม	
ของสหกรณ์โคนมภูพาน		จังหวัดสกลนคร															

2∝

การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร	ครั้งที่	6		
เรื่อง		การประยุกต์ใช้ฮอร์โมน	GnRH	
หลังผสมเทียมที่เหนี่ยวนำ		การเป็นสัดส่วน	
โดย	PGF		ต่ออัตราการผสมติดในโคนม	
ของสหกรณ์โคนมภูพาน		จังหวัดสกลนคร															

2∝

17	 ผศ.ดร.วัฒนา		สุวรรณไตรย์	 	20	ก.ค.	50	
	
	
	

1.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนา
หลักสูตรการย้อมสีครามและการทำผ้า	
ย้อมคราม		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”					

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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5.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนาบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ	วิชาภาษาอังกฤษ	เรื่อง	
แฟมมิลี่	(FAMILY)		ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี		80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เขียน วันเดือนปี สาขา/เรื่อง สถานที่

20	ก.ค.	50	 2.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา	เรื่อง	ผ้าย้อมคราม	
ช่วงชั้นที่	3	โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	
เขต	3	ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”			

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

18	 ผศ.อนุรัตน์			สายทอง	 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		การพัฒนา
หลักสูตรการย้อมสีครามและการทำผ้า	
ย้อมคราม		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	

19	 ผศ.ดร.ศิกานต์		เพียรธัญญกรณ	์ 20	ก.ค.	50	 1.	นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		การพัฒนา
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้		สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	2			
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”			
2.	นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		การพัฒนา	
ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้น		
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	4	โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น		
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย	
เขต	3		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	
3.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การศึกษาแบบ
ของผู้นำกับวิธีการจัดการความขัดแย้งของ	
ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร		ในงาน	
“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	
4.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	ความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ	
กับคุณภาพการศึกษา		ด้านคุณลักษณะของ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา		สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	
	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เขียน วันเดือนปี สาขา/เรื่อง สถานที่

21	 ผศ.ถาดทอง		ปานศุภวัชร	 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนาชุดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้น	
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา	ปีที่	4	โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น		
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย	
เขต	3		ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

22	 นางสาวสุทิศา		ซองเหล็กนอก	 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษา	
ต่างประเทศ	วิชาภาษาอังกฤษ	เรื่อง	แฟมมิลี่	
(FAMILY)		ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี		80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

23	 ผศ.ดร.วาโร		เพ็งสวัสดิ	์ 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		พฤติกรรมการ	
สอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการมัธยมศึกษา
เมืองไกสอนพมวิหาน		แขวงสะหวันนะเขต		
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

24	 ผศ.ดร.ภูมิพงศ์		จอมหงษ์พิพัฒน	์ 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		พฤติกรรม	
การสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการมัธยมศึกษา
เมืองไกสอนพมวิหาน	แขวงสะหวันนะเขต		
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

25	 ผศ.ดร.พนมพร		จินดาสมุทร	์ 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	ยุทธศาสตร์	
การเสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเอง	
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	:	กรณีศึกษา	
อำเภอพรรณนานิคม		จังหวัดสกลนคร	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

ช่วงชั้นที่	2	ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”			

26	 ผศ.นิตยา		นวลนิ่ม	 20	ก.ค.	50	 1.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การศึกษาแบบ
ของผู้นำกับวิธีการจัดการความขัดแย้งของ	
ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร		ในงาน	
“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
	
	
	
	
	

20	 ดร.อมรา		เขียวรักษา	 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การพัฒนา	
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์		เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้	สำหรับนักเรียน		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เขียน วันเดือนปี สาขา/เรื่อง สถานที่

2.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	ความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ	
กับคุณภาพการศึกษา		ด้านคุณลักษณะ	
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา	
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร	
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

27	 ผศ.อังคณา		เทียนกล่ำ	 20	ก.ค.	50	 นำเสนอผลงานวิจัย		เรื่อง		การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและ
คุณภาพของคราม	ในงาน	“งานราชภัฏ	
วิชาการ	:	เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	

80	พรรษา”		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

28	 ผศ.ดร.ไชยา		ภาวะบุตร	 20	ก.ค.	50	 1.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	การประเมินผล
การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
จำกัดด้วยเทคนิค	Balanced		Scorecard		
ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:		
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	
2.	นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	ความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ	
ประสิทธิภาพ	ผลการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร	เขต	3	ในงาน	“งานราชภัฏวิชาการ	:	
เฉลิมพระเกียรติพระบารมี		80	พรรษา”	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในด้านการวิจัย	

ในงาน	“ราชภัฏวิชาการ	:	เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”	

ระหว่างวันที่		20	-	21	กรกฏาคม		2550	

ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้ดำเนินงาน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยมุ่งเน้นกิจกรรม

ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาเยาวชน	

และประชาชน	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 พัฒนา		

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	 โดยใน

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	 ได้จัดกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมการอนุรักษ์	

ศิลปวัฒนธรรม	 แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ	

จำนวน	93	โครงการ	ดังนี้	

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
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26	
	
27	
28	
29	

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร	
TOEFL	(Essay	Writing	and	Daily	Conversations)	
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ		English	for	Kids	
โครงการสัปดาห์วิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	
โครงการอบรมสัมมนานักศึกษาโควตากิจกรรมดี		
สาขาศิลปะการแสดงพื้นเมือง	

26	มี.ค.	-	8	พ.ค.	50	
	
2	-	27	เม.ย.	50	
25	-	31	พ.ค.	50	
16	มิ.ย.	50	

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	

	 ตารางที่	��	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

1	
2	
3	
4	
5	
	
	
6	
7	
8	
9	
	
10	
	
11	
12	

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า	
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	วันปิยมหาราช	
โครงการในหลวงกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมือง	เนื่องใน	
งานเทศกาล	ลอยพระประทีปพระราชทาน	ปี	2549		
และวันลอยกระทง	
โครงการค่ายดาราศาสตร์	
โครงการวันชาวหอ	ประจำปี	2549	
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เรื่อง	การป้องกันอุบัติภัย	
บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่”	
โครงการค่ายชมรมหอพักในอาสาพัฒนา	ทอดสื่อและแนะแนว	
การศึกษา	
โครงการค่ายราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ครั้งที่	7	
โครงการค่ายอาสาพัฒนา	“ความยั่งยืนในมิติ	คน	น้ำ	ป่า”	

20	ต.ค.	49	
23	ต.ค.	49	
1	พ.ย.	49	-	15	ก.พ.	50	
4	พ.ย.	49	
4	-	5	พ.ย.	49	
	
	
24	-	26	พ.ย.	49	
25	พ.ย.	49	
6	-	13	ธ.ค.	49	
7	ธ.ค.	49	
	
16	-	17	ธ.ค.	49	
	
17	-	24	ธ.ค.	49	
23	-	25	ก.พ.	50	

กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา,	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา	ประจำปี	2550	
โครงการวันไหว้ครู	ประจำปี	2550	
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม	
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต	นักศึกษา	
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น		(โครงการยุทธการผีเสื้อขยับปีก)	
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต	นักศึกษา	
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	
โครงการทำบุญหอพักและสานสัมพันธ์น้องพี่	ปี	2550	
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม	จริยธรรม	
และถวายเทียนพรรษา	
โครงการวัยใส	เรียนรู้	ป้องกันภัย	แก้ไขปัญหาเอดส์	
โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติและลงนามถวายพระพร	
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	
โครงการสานสัมพันธ์ไทย	-	เวียดนาม	
โครงการราชภัฏบารมี	ดี	เอ็น	เอ	วิวัฒน์	ว่าด้วยการ	
รู้ใจตน	-	เข้าใจธรรม	-	เห็นใจตน	ประจำปี	2550	
โครงการอบรมสัมมนานักศึกษาโควต้ากิจกรรมดี		
สาขาศิลปะการแสดงพื้นเมือง	
โครงการราชภัฏวัฒนธรรม	รุ่นที่	1	

31	พ.ค.	50	
31	พ.ค.	50	
30	มิ.ย.	-	1	ก.ค.	50	
2	-	4	ก.ค.	50	
	
10	-	15	ก.ค.	50	
	
15	ก.ค.	50	
26	-	28	ก.ค.	50	
	
15	ส.ค.	-	31	ธ.ค.	50	
25	พ.ย.	-	6	ธ.ค.	49	
	
23	ธ.ค.	49	
25	ธ.ค.	49	
	
23	ก.พ.	50	
	
11	-	16	มี.ค.	50	

กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	

13	
14	
15	
16	
	
17	
	
18	
19	
	
20	
21	
	
22	
23	
	
24	
	
25	
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ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

30	
	
31	
	
32	
	
33	
34	
	
35	
	
36	
37	
	
38	
	
39	
40	
41	
	
42	
	
43	
44	
45	
46	
	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
	
53	
	
54	
55	

โครงการเผยแพร่ชุดการแสดงในรายการพิเศษ	
มูลนิธิโรงพยาบาล	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	
โครงการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ตอนบน	กลุ่มจังหวัด	“สนุก”	
โครงการเผยแพร่ชุดการแสดงในวโรกาสมหามงคลเฉลิม												
พระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น	
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และงานประเพณีที่สำคัญ	
ของท้องถิ่น	(ประเพณีเข้าพรรษา)	
โครงการพัฒนาจริยธรรมนำการพัฒนา	กิจกรรมการสวดมนต์เย็น	-	
เจริญจิตภาวนา	-	ถกปัญหาจริยธรรม	
โครงการอบรมมารยาทไทย	
โครงการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย	“เนื่องในวโรกาส	
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหามหาราชินี”	
โครงการอบรมพัฒนาจิตวันอาทิตย์	กิจกรรม	:	สำรวมจิตใจ	-	
หลักคิดการควบคุมอารมณ์	-	การบ่มจิตให้สงบ	
โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น	
โครงการอบรมภาษาลาวเบื้องต้น	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเสริมสร้างคุณธรรม	
และจริยธรรมให้กับนักศึกษา	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเสริมสร้างคุณธรรม	
นำความรู้ให้กับนักศึกษา	
โครงการแบ่งปันสายใย	เพื่ออนาคตวันใหม่ของวัยเยาว์	
โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์	ครั้งที่	15	
โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	คณะวิทยาการจัดการ	
โครงการทำบุญ	/	รับน้องคณะวิทยาการจัดการ	
ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการเชียร์ลีดเดอร์เพื่อวัฒนธรรมไทย	(ปอมปอมเชียร์)	
โครงการจัดทำผ้าป่าน้องใหม่ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี	
โครงการชุมชนสัมพันธ์	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประจำปี	2550	
โครงการความรักในทัศนคติจิตแห่งสุขและทุกข์	
โครงการผลิตสารคดี	การผลิตเตาถ่านของชุมชนใน	
เทศบาลตำบลดงมะไฟ	
โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์		
สาขาวิชาศิลปกรรม	(แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)	
โครงการผูกแขนโฮมใจไทพัฒนาชุมชน	
โครงการฉันจึงมาหาความหมาย	

9	ก.ค.	50	
	
12,	21	ก.ค.	50	
	
23	ก.ค.	50	
	
24	ก.ค.	-	11	ก.ย.	50	
27	ก.ค.	50	
	
1	-	28	ส.ค.	50	
	
9	ส.ค.	50	
10	ส.ค.	50	
	
26	ส.ค.	50	
	
27	ส.ค.	-	14	ก.ย.	50	
27	ส.ค.	-	14	ก.ย.	50	
23	ส.ค.	50	
	
30	-	31	ส.ค.	50	
	
12	-	14	ม.ค.	50	
19	-	21	ม.ค.	50	
1	มิ.ย.	50	
24	มิ.ย.	50	
	
25	มิ.ย.	-	18	ก.ค.	50	
29	มิ.ย.	50	
10	ส.ค.	50	
13	ม.ค.	50	
13	ก.พ.	50	
1	มี.ค.	50	
	
28	-	30	มี.ค.	50	
	
17	มิ.ย.	50	
17	-	22	ก.ค.	50	

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สำนักส่งเสริมวิชาการ	
และงานทะเบียน	
สำนักส่งเสริมวิชาการ	
และงานทะเบียน	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	

โครงการตุ้มแพง	พาแลง	ส่งแฮงให้เอื้อยอ้าย	
โครงการทำโรงทานงานบุญทอดกฐิน	
โครงการเคมีทอดสื่อ	
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	
โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท	
โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์	ครั้งที่	8	
โครงการทอดสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนา	

28	ก.ย.	50	
29	ต.ค.	49	
3	-	5	พ.ย.	49	
1	ธ.ค.	49	
22	-	23	ธ.ค.	49	
13	-	15	ม.ค.	50	
28	ม.ค.	50	
10	-	11	ก.พ.	50	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	



99
Annual Report 2007

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ

64	
65	
66	
67	
68	
69	
	
70	
	
71	
72	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	
โครงการสานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง	
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง	
โครงการวิทยาศาสตร์คืนถิ่น	ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการเปิดโลกกิจกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โครงการพัฒนาและสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี	
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

2	-	6	เม.ย.	50	
16	-	20	เม.ย.	50	
9	พ.ค.	50	
10	-	18	พ.ค.	50	
26	พ.ค.	-	2	มิ.ย.	50	
6	-	15	มิ.ย.	50	
	
13	-	27	มิ.ย.	50	
	
17	มิ.ย.	50	
26	-	30	มิ.ย.	50	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

73	
74	
	
75	
76	
77	
78	
79	
	
80	
	
	
81	
82	
	
83	
	
	
84	
	
85	
	
86	
	

โครงการปลูกป่า	
โครงการถวายเทียนพรรษา	ทำบุญคณะ	ทอดผ้าป่า	
และเปิดสโมสรนักศึกษา	
โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	
โครงการเยาวชนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	
โครงการหนอนหนังสือ	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจำปี	2550	
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ครั้งที่	4		
ประจำปีการศึกษา	2550	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การวิจัยในชั้นเรียน	
ของนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ระดับปริญญาตรี	(ค.บ.	5	ปี)	
โครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์	
โครงการอบรมประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาทุนตาม	
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	(ค.บ.	5	ปี)	
โครงการสร้างเสริมจิตวิญญาณครู	5	ปี	สู่การบริการวิชาการ	
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5	ปี	(ค.บ.	5	ปี)	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การสร้างเสริม	
คุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา	
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา	
ครูหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี)	ชั้นปีที่	1	
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา	
วิชาเอกพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	

15	ก.ค.	50	
26	-	27	ก.ค.	50	
	
28	ก.ค.	50	
31	ส.ค.	-	2	ก.ย.	50	
22	ส.ค.	-	22	ธ.ค.	50	
13	ม.ค.	50	
17	-	22	มี.ค.	50	
	
6	-	10	ส.ค.	50	
	
	
11	ส.ค.	50	
11	-	22		ส.ค.	50		
	
17	-	19	ส.ค.	50	
	
	
23	ส.ค.	50	
	
23	-	24	ส.ค.	50	
	
15	-	20	ก.ย.	50	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะครุศาสตร์	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
	
	
คณะครุศาสตร์	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
	
	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	

87	
	
88	
	
89	
90	
91	
92	
	
93	

โครงการร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ	80	พรรษา		
80	ล้านหยดเพื่อพ่อหลวงไทย	
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู	สำหรับนักศึกษา	
ค.บ.	ปีที่	3	โปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกภาษาไทย	
โครงการประชุมวิชาการ	การเรียนร่วม	:	อดีต	ปัจจุบัน	อนาคต	
กิจกรรม	พี่น้องร่วมใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	
โครงการฮับขวัญน้องใหม่สานสายใยน้องพี่	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาและบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น	

17	ก.ย.	50	
	
18,	21	ก.ย.	50	
	
22	ก.ย.	50	
28	ธ.ค.	49	
8	มี.ค.	50	
30	พ.ค.	-	13	มิ.ย.	50		
	
6	-	8	มี.ค.	50	

คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะครุศาสตร์	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
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สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	ได้จัดทำโครงการอบรมมารยาทไทย	

ณ	ห้องแสดงศิลปะวัฒนธรรม	อาคาร	1	ชั้น	1	

เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2550	

“เซิ้งเพลินสาวสกล”	ร่วมในรายการพิเศษ	

“รวมน้ำใจสร้างโรงพยาบาล	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ”	

บันทึกเทปเมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2550	
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	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

พัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม	 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่
ประชาชน	 ชุมชนและท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พร้อมพัฒนา	

รูปแบบในการให้บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพของสิง่แวดลอ้มในชมุชน	จำนวน	83	โครงการ	แยกตามหนว่ยงาน	
ที่รับผิดชอบดังนี	้

ตารางที่	�8	สรุปจำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
  จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

			คณะครุศาสตร	์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
			คณะวิทยาการจัดการ	
			คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
			สถาบันวิจัยและพัฒนา	
			กองพัฒนานักศึกษา	

3	
16	
10	
11	
5	
3	
9	
9	
10	
7	

การบริการวิชาการแก่สังคม	

หน่วยงานที่ให้บริการ จำนวนโครงการที่ให้บริการ

รวม 83
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					ตารางที่	�9	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
  ความเข้มแข็งของสังคมชุมชน

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

โครงการทำโรงทานงานบุญทอดกฐิน	
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท	
โครงการประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	
โครงการทอดสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น	ครั้งที่	22	
โครงการค่ายคณิตศาสตร์	

27	ต.ค.	49	
22	-	23	ธ.ค.	49	
14	-	15	ธ.ค.	49	
28	ม.ค.	50	
27	ก.พ.	50	
6	-	9	มี.ค.	50	
9	-	10	มี.ค.	50	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

17	
18	
19	

โครงการพัฒนาอาชีพช่างเชื่อม	ช่างโลหะ	และช่างอลูมิเนียม	
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาและบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานช่าง	

9	ก.ค.	-	31	ส.ค.	50	
6	-	8	มี.ค.	50	
27	มี.ค.	-	12	เม.ย.	50	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

8	
9	
10	
11	
	
12	
13	
	
14	
15	
	
16	

โครงการปลูกป่า	
โครงการกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเขียน	โปรแกรมบนมือถือ	
ด้วย	J2ME	เบื้องต้น	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์	
โครงการเยาวชนในรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	(ลดความเจ็บป่วย)	
โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่	

15	ก.ค.	50	
17	-	22	ก.ค.	50	
17	-	22	ก.ค.	50	
20	-	23	ก.ค.	50	
	
19	-	21	ก.ค.	50	
31	ส.ค.	-2	ก.ย.	50	
	
22	-	26	ก.ย.	50	
6	ก.ย.	50	
	
19	ส.ค.	-	11	ก.ย.	50	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

20	
21	
	
22	
23	
	
24	
	
25	
26	
27	
	
28	
29	
30	
31	

โครงการสัมมนา	เรื่องเศรษฐศาสตร์ไทยปี	50	
โครงการสัมมนาทางวิชาการ	เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจกับระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง	
โครงการอาสาพัฒนาชุมชน	
โครงการตรวจสอบบัญชีร่วมกับสำนักกำกับดูแลธุรกิจ	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
โครงการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง	สังคมและ
วัฒนธรรมหลังเกิดสะพานมิตรภาพ	ไทย-ลาว	แห่งที่	2	
โครงการนักบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์	
โครงการสัมมนาแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์	
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	SME	ในเขต	
จังหวัดสกลนคร	
โครงการจัดทำผ้าป่าน้องใหม่ประจำโปรแกรมการบัญชี	
โครงการบ้านบ่มเพาะวิสาหกิจ	
โครงการการตลาดยุคใหม่	ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	
โครงการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ	
ครูชำนาญการพิเศษ	
	

18	ม.ค.	50	
23	ม.ค.	50	
	
27	-	28	ม.ค.	50	
1	มี.ค.	-	27	เม.ย.	50	
	
28	เม.ย.	50	
	
4	พ.ค.	50	
27	มิ.ย.	50	
ต.ค.	49	-	ก.ย.	50	
	
29	มิ.ย.	50	
17	-	22	ก.ค.	50	
18	ก.ค.	50	
มี.ค.	50	

คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
	
คณะวิทยาการจัดการ	
	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ	
คณะครุศาสตร์	

32	 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	2550			
คณะครุศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร	

13	ม.ค.	50	
	

คณะครุศาสตร์	
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33	
	
34	
35	
36	
	
37	
	
38	
	
39	
	
40	
41	
	
42	

โครงการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก		
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	จังหวัดนครพนม	
โครงการรำลึก	100	ปี	พุทธทาส	-	พุทธธรรม	
โครงการอบรมเยาวชนแกนนำประชาธิปไตยจังหวัดสกลนคร	
โครงการอบรมเยาวชนระดับมัธยมต้นเพื่อเป็นนักเผยแพร่
ประชาธิปไตย	
โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูป
การเมือง	
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและ	
เยาวชนสกลนคร	
โครงการวิกฤติการณ์การเมืองไทยภายใต้ระบอบทักษิณ	
“บทเรียนและอนาคตการเมืองไทย”	
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายก่อน	
เข้าสู่สภากรณีร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	
โครงการเวทีพลเมืองเพื่อสรรสร้างรัฐธรรมนูญ	

ม.ค.	50	
	
ต.ค.	49	
6	-	7	ม.ค.	50	
ก.พ.	-	มี.ค.	50	
	
พ.ย.	49	
	
ธ.ค.	49	
	
25	ธ.ค.	49	
	
7	-	9	มิ.ย.	50	
19	ก.ย.	50	
	
14	ก.พ.	50	

คณะครุศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

47	
	
48	
	
49	
50	
	
	
51	
	
52	
	
53	
	
54	
	
55	
56	

โครงการฝึกอบรมการผสมเทียมโค	ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อล้านครอบครัว	
โครงการร่วมมือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยี
การเกษตร	
กิจกรรม	English	Day	Camp	2006	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล	ประจำปี	2550	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	
เพื่อการบริหารจัดการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	รุ่นที่	1	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเขียนแบบอาคาร	3	มิติด้วย	
Autodesk	Revit	รุ่นที่	1	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	มือใหม่กับการสร้างแบบเว็บไซต์
แบบมืออาชีพและการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บ	รุ่นที่	1	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การเขียนแบบ	Auto	Cad	
รุ่นที่	2	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การออกแบบงานกราฟิก	
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ต.ค.	49	-	ก.ย.	50	
	
ต.ค.	49	-	ก.ย.	50	
	
18	พ.ย.	49	
12	-	14	ธ.ค.	49	
	
	
ม.ค.	-	ก.ย.	50	
	
30	เม.ย.	-	4	พ.ค.	50	
	
21	-	25	พ.ค.	50	
	
2	-	6	ก.ค.	50	
	
21	-	22,	28	-	29	ก.ค.	50	
มี.ค.	50-พ.ค.	51	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	
สำนักวิทยบริการฯ	
สำนักวิทยบริการฯ	
	
	
สำนักวิทยบริการฯ	
	
สำนักวิทยบริการฯ	
	
สำนักวิทยบริการฯ	
	
สำนักวิทยบริการฯ	
	
สำนักวิทยบริการฯ	
สำนักวิทยบริการฯ	

43	
	
44	
45	
	
46	

โครงการแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน	
มีส่วนร่วม	
โครงการคลินิกรักษาสัตว์	และศูนย์ผสมเทียม	
โครงการบริการการทำหมันถาวรเพื่อลดปัญหาสัตว์จรจัดและ	
ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	
โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มโคขุนแบบเศรษฐกิจพอเพียง	
ภายใต้โครงการร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยี
การเกษตร	

7	-	9	มิ.ย.	50	
	
ต.ค.	49	-	ก.ย.	50	
ต.ค.	49	-	ก.ย.	50	
							
4	ก.ย.	50	
	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
	

57	
	
58	
59	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	ระบบสารสนเทศการใช้บริการ	
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์	ระยะนำร่อง	
โครงการประเพณีลอยกระทง	
โครงการค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่	7	

8	-	9	พ.ค.	50	
	
4	พ.ย.	49	
17	-	24	ธ.ค.	49	

สำนักวิทยบริการฯ	
	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
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60	
61	
62	
63	
64	
65	
	

โครงการค่ายดาราศาสตร์	
โครงการในหลวงกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง	ปี	2550	
โครงการชมรมอาสาพัฒนาความยั่งยืนในมิติ	“คน	น้ำ	ป่า”	
โครงการปลูกป่า	
โครงการอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร	1	ปี	สำหรับ	
นักศึกษาต่างชาติ	

8	-	10	ธ.ค.	49	
พ.ย.	49	-	ก.พ.	50	
6	-	8	มี.ค.	50	
23	-	25	ก.พ.	50	
16	มิ.ย.	50	
15	พ.ย.	49	-	31	มี.ค.	50	
	

กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
กองพัฒนานักศึกษา	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	

66	
67	
68	
69	
70	
	
71	
72	
73	
74	
	
75	
	

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น	
โครงการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	TOEFL	
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	English	for	kids	
โครงการอบรมมารยาทไทย	
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	
โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น	
โครงการอบรมภาษาลาวเบื้องต้น	
โครงการ	“ภาษาก้าวไกล	นำน้ำใจสู่ชุมชน”	
โครงการจัดนิทรรศการ	“ไบโอดีเซล”	แก่โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม	
อำเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานใน	
ห้องปฏิบัติการ		หลักสูตร	:	เทคนิคการเตรียมสารละลาย	รุ่นที่	1	

25	ธ.ค.	49	-	14	ก.พ.	50	
ก.พ.	-	มี.ค.	50	
2	-	27	เม.ย.	50	
9	ส.ค.	50	
25	ส.ค.	50	
	
27	ส.ค.-14	ก.ย.	50	
27	ส.ค.-14	ก.ย.	50	
2	ธ.ค.	49	-	14	ม.ค.	50	
23	-	31	ก.ค.	50	
	
1	-	6	มี.ค.	50	
	

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	

76	
	
	
77	
	
	
	
78	
	
	
79	

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการ
จัดการด้านคุณภาพ		หลักสูตร	:	ข้อกำหนดระบบบริหารงาน
คุณภาพตาม	มอก.	9001-2543		รุ่นที่	1	
โครงการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์	
สถาบันวิจัยและพัฒนา		เพื่อให้คำปรึกษา	และดำเนินการจัดตั้ง	
โรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียนภูดินแดง		อำเภอวานรนิวาส	
จังหวัดสกลนคร	
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากพืช	
สบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ให้เหมาะสมกับชุมชน	
โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ผักพื้นบ้าน	

16	-	20	มี.ค.	50	
	
	
25	มิ.ย.	-30	ก.ย.	50	
	
	
	
1	-	30	ก.ย.	50	
	
	
1	ก.พ.-	30	ส.ค.	50	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	
	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)	
	
	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(ศูนย์วิทยาศาสตร์)	
	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม)	

80	
	
	
81	
	
82	
	
	
83	
	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์		
ตามโครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		
ณ	1	ตำบลบ้านแป้น		อำเภอโพนนาแก้ว		จังหวัดสกลนคร	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การเขียนบทความตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารระดับชาติ”	
โครงการปิยมิตรในโรงเรียนและชุมชน	
	
	
โครงการ	ศ.อ.ส.	กีฬาสุขภาพปลอดสิ่งเสพติด	
	

8	ก.ย.	50	
	
	
15	-	16	ก.พ.	50	
	
2	-	3	ต.ค.	49	
	
	
11	-	14	ต.ค.	49	
	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม)	
	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(สำนักงานผู้อำนวยการ)	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(ศนูยศ์กึษาการพฒันาการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่)	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
(ศนูยศ์กึษาการพฒันาการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่)	
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สถาบันวิจัยและพัฒนา	

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	

กองพัฒนานักศึกษา	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

คณะวิทยาการจัดการ	

คณะครุศาสตร	์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

			กราฟที่	�9		ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มโคขุนแบบเศรษฐกิจพอเพียง	

ภายใต้	โครงการร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเกษตร	

เมื่อวันที่	4	กันยายน	2550	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	
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การประชุมสัมมนาผู้นำท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น	

บ้านท่าวัดใต้	ตำบลเหล่าปอแดง	อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	

เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2550	
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ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการย่อย ปริมาณงาน
งบประมาณ

ที่ใช้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน

กิจกรรม/โครงการย่อย

1	
	
	
2	
	
3	
	
	
4	
	

จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในหมู่บ้าน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน	
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ถ่ายทอดความรู้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
พัฒนาศักยภาพคนจนตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง	

1	ครั้ง	
	
	

1	ศูนย์	
	

1	รุ่น	
	
	

1	รุ่น	

40,000	
	
	

60,000	
	

105,000	
	
	

45,000	

2	วัน	
	
	

ม.ค.	–	ก.ย.	50	
	

ม.ค.	–	ก.ย.	50	
	
	

ม.ค.	–	ก.ย.	50	

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ	
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	
(สาขาหลักสูตรและการสอน)	
คณะครุศาสตร์	
	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ร่วมกับ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเครือข่าย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 โครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 คือ	 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครและหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย	 โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานทั้งในส่วนของคณะ	 สถาบัน	 ศูนย์	 สำนัก	 และ
หมู่บ้านเครือข่าย	 ซึ่งการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2549	 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	 ได้ผลผลิต	 3	 รายการ	 คือ		
ได้คณะกรรมการดำเนินโครงการ	 ได้หมู่บ้านเครือข่ายฯ	 จำนวน	 3	 หมู่บ้าน	 และปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2550	 ได้ดำเนินกิจกรรม	
ตามโครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ดังนี	้

5	
	
	
6	
	
7	
	
8	
	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์	
และสิทธิบัตร	
(กฎหมายเบื้องต้นกับการดำเนินชีวิต)	
จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	
	
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	
ส่งเสริมการทำโครงการวิจัย	
ของนักศึกษา	

1	ครั้ง	
	
	

1	ครั้ง	
	

1	ครั้ง	
	

อย่างน้อย	
2	เรื่อง	

40,000	
	
	

50,000	
	

6,500	

2	วัน	
	
	

2	วัน	
	

2	วัน	
	

ต.ค.	49	–	ก.ย.	50	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	

บรรจุภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์	

ตามโครงการหมู่บ้านเครือข่ายราชภัฏสกลนคร	

				ตารางที่	40	กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร	

(กฎหมายเบื้องต้นกับการดำเนินชีวิต)	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	



�09
Annual Report 2007

ผลการวิจัยตามโครงการหมู่บ้านเครือข่าย	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

1.	ผลของการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำหรับประชาชน	หมู่บ้านแป้น				

			อำเภอโพนนาแก้ว	จังหวัดสกลนคร	

2.	การศึกษาอาชีพและรายได้ของประชากรบ้านท่าวัดใต้	อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	

3.	รายงานผลการดำเนินโครงการ	การพัฒนาสภาพแวดล้อม	และแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสำหรับเด็กปฐมวัย	:	ภายใต้โครงการ	

			หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

4.	โครงการหมู่บ้านเครือข่ายราชภัฏสกลนคร	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	กรณีศึกษา	

			บ้านแป้น	อำเภอโพนนาแก้ว	จังหวัดสกลนคร	

5.	สรุปโครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โครงการย่อย	“กฎหมายเบื้องต้นกับการดำเนินชีวิต”	

6.	โครงการหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โครงการย่อย	“อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”	

7.	สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	กระบวนการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

8.	รายงานผลการดำเนินงานการบรรจุภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์	

			ตามโครงการหมู่บ้านเครือข่ายราชภัฏสกลนคร	
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กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชาการ	
และกรรมการวิชาชีพ	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ให้บริการ

1	 ผศ.ชาคริต		ชาญชิตปรีชา	 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร
งานตำรวจ	จังหวัดสกลนคร	

26	เม.ย.	49	 ตำรวจภูธร	
จังหวัดสกลนคร	

2	 ผศ.ประเสริฐ	โฮมวงศ์	 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่	เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ	

1	ก.ย.	49		 สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษานครพนม	เขต	2	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

3	 ผศ.ดร.ภูมิพงศ์		จอมหงษ์พิพัฒน์	 กรรมการประเมินการพัฒนาข้าราชการครู	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	กรณีพิเศษ	

14	มิ.ย.	50		 สำนักงานเขตพื้นที่	
การศกึษาหนองคาย	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

4	
	
5	
	
	
6	
	
	
	
7	
	
	
	
8	
	

ผศ.สุวรรณ		หันไชยุงวา	
	
ดร.ปัญญา		นาแพงหมื่น	
	
	
ผศ.ดร.สำราญ		กำจัดภัย	
	
	
	
ผศ.สันติวัฒน์		พันทา	
	
	
	
ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	
	

การประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	
แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดคุณภาพ
ทางการศึกษา	
	
กรรมการประเมินการพัฒนาข้าราชการครู	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)		กรณีพิเศษ	
	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	สาขา	
คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์	
(คณะที่	4)	

19	ต.ค.	50	
	
18	ม.ค.	50	
	
	
14	มิ.ย.	50	
		
	
	
15	มิ.ย.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	
คณะกรรมาธิการ	
การศึกษาและการกีฬา	
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศกึษาหนองคาย	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศกึษาสกลนคร	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศกึษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ลำดับที่ คณะ จำนวนที่ให้บริการ

1	
2	
3	
4	
5	
6	

		ครุศาสตร์	
		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
		มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
		วิทยาการจัดการ	
		เทคโนโลยีการเกษตร	
		เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

23	
5	
19	
2	
4	
1	

รวมทั้งสิ้น 54

		ตารางที่	4�	สรุปจำนวนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
  จำแนกตามหน่วยงาน

		ตารางที่	42	กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ให้บริการ

14	
	
15	
	
	
	
16	
	
	
	
17	
	
	
	
18	
	
	
	
19	
	
	

นายปัญญา		มหาชัย	
	
ผศ.อุทัย		สัตยารักษ์	
	
	
	
ผศ.ศิริลักษณ์		ศรีพระจันทร์	
	
	
	
ผศ.มยุเรศ			รัตนนิคม	
	
	
	
ผศ.รักทรัพย์		แสนสำแดง	
	
	
	
ดร.มารศรี		กลางประพันธ์	
	

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ	
จังหวัดสกลนคร	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาอังกฤษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาอังกฤษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาอังกฤษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาไทย	(คณะที่	5)	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	สังคมศึกษา	

6	ก.ค.	50	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	

สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	3	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	3	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

20	
	
21	
	

นายประสิทธิ์	คะเลรัมย์																			
	
นางปทุมทิพย์		ม่านโคกสูง	
	

คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วม	
รัฐสภา-ประชาสังคม	จังหวัดสกลนคร	
คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วม	
รัฐสภา-ประชาสังคม	จังหวัดสกลนคร	

2	ก.พ.	50	
	
2	ก.พ.	50	

สถาบันพระปกเกล้า	
	
สถาบันพระปกเกล้า	
	

11	
	
	
	
12	
	
	
	
13	
	

ผศ.ยุทธศักดิ์		ฮมแสน	
	
	
	
ผศ.อนุรัตน์		สายทอง	
	
	
	
ผศ.พิทักษ์		วงษ์ชาลี	
	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3		เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	วิทยาศาสตร์	(คณะที่	1)	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	วิทยาศาสตร์	(คณะที่	1)	
	

5	-	6		ก.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

9	
	
	
	
10	
	

ผศ.ดร.อรวรรณ		นิ่มตลุง	
	
	
	
ผศ.สมบูรณ์		ชาวชายโขง	
	

กรรมการประเมินการพัฒนาข้าราชการครู	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)		กรณีพิเศษ	
	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์	
(คณะที่	5)	

14	มิ.ย.	50		
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศกึษาหนองคาย	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศกึษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ให้บริการ

29	
	
30	
	
	
	
31	
	
	
	
32	
	
	

ผศ.ทศพล		สมพงษ์	
	
ผศ.สุวิมล		โฮมวงศ์	
	
	
	
ผศ.วิจิตรา		ขอนยาง	
	
	
	
ผศ.ถาดทอง		ปานศุภวัชร	
	
	
	

คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชา
สังคม	จังหวัดสกลนคร	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาไทย	(คณะที่	2)	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	

2	ก.พ.	50	
	
15	มิ.ย.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
15	มิ.ย.	50	

สถาบันพระปกเกล้า	
	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	3		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาจังหวัดสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

25	
	
	
	
26	
	
27	
	
	
	
28	
	

ผศ.แจ่มจันทร์	สุวรรณรงค์	
	
	
	
ผศ.ปรีชา		ธรรมวินทร	
	
ผศ.นันตพร		นิลจินดา	
	
	
	
ผศ.กาญจนา		จันทะดวง	
	
	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ	
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	
คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วม	
รัฐสภา-ประชาสังคม	จังหวัดสกลนคร	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3		เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาอังกฤษ		
	

15	มิ.ย.	50	
	
	
	
2	ก.พ.	50	
	
5	-	6		ก.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สถาบันพระปกเกล้า	
	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

22	
	
23	
	
24	
	

นายรัฐพล		ฤทธิธรรม	
	
ผศ.ธวัชชัย		ไพไหล	
	
นางสาวปริฉัตร		ภูจิตร	
	

คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วม	
รัฐสภา-ประชาสังคม	จังหวัดสกลนคร	
คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วม	
รัฐสภา-ประชาสังคม	จังหวัดสกลนคร	
คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วม	
รัฐสภา-ประชาสังคม	จังหวัดสกลนคร	

2	ก.พ.	50	
	
2	ก.พ.	50	
	
2	ก.พ.	50	

สถาบันพระปกเกล้า	
	
สถาบันพระปกเกล้า	
	
สถาบันพระปกเกล้า	
	

33	
	
	
	
34	
	
	
	
35	
	
	

ผศ.ปรีชา		ราชพิลา	
	
	
	
ผศ.ดร.วัฒนา		สุวรรณไตรย์	
	
	
	
รศ.ดร.หาญชัย		อัมภาผล	
	
	
	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3		เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3		เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
สาขา	ภาษาไทย	(คณะที่	2)	
	

5	-	6		ก.ค.	50	
	
	
	
5	-	6		ก.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	3		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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36	
	
	
	
37	

ผศ.เพลินพิศ		ธรรมรัตน์	
	
	
	
ผศ.เบญจวรรณ		รอดแก้ว	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	สาขา	
คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์		
(คณะที่	2)	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	สาขา	
คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์	

	(คณะที่	3)	

12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
12	-	21	มี.ค.	50	
	
	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ให้บริการ

42	
	
	
	
43	
	
	
	
44	
	
	
	
45	
	
46	
	

ผศ.ภาวิณี		แสนชนม์	
	
	
	
ผศ.ลัดดาศรี			อุดมสารเสวี	
	
	
	
ผศ.ชไมพร			รักษาสุข	
	
	
	
ผศ.ดร.ไชยา		ภาวะบุตร	
	
ผศ.นิตยา		นวลนิ่ม	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่	33)	
กรรมการประเมินการพัฒนาข้าราชการครู	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
	
กรรมการประเมินข้าราชการครู	เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ	ครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎี	ระดับ
ปริญญาเอก	ของ	นายวสันต์	สาระนันท์	
คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาก	
การปฏิบัติหน้าที่	เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	มีวิทยฐานะหรือเลื่อน	
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	

15	มิ.ย.	50	
	
	
	
14	มิ.ย.	50		
	
	
	
5	-	6		ก.ค.	50	
	
	
	
24	พ.ค.	50	
	
6	ต.ค.	49	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาหนองคาย	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
กทม.	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
47	 ผศ.วันเพ็ญ		จันทร์เจริญ	

	
กรรมการประเมินข้าราชการครู	เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ	ครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	

5	-	6		ก.ค.	50	 สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

38	
	
	
	
39	
	
	
	
40	
	
	
	
41	

ผศ.ดร.พนมพร		จินดาสมุทร์	
	
	
	
ผศ.ดร.ศิกานต์		เพียรธัญญกรณ์	
	
	
	
รศ.พชร		มีกลาง	
	
	
	
ผศ.ทิศากร		ศิริพันธุ์เมือง	
	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	สาขา	
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	
(อาจารย์	3		เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	
	
กรรมการประเมินการพัฒนาข้าราชการครู	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)		กรณีพิเศษ	
	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่	33)	

12	-	21	มี.ค.	50	
	
	
	
5	-	6		ก.ค.	50	
	
	
	
14	มิ.ย.	50	
	
	
	
15	มิ.ย.	50	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1		
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษามุกดาหาร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาหนองคาย	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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			กราฟที่	20		ร้อยละของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

คณะวิทยาการจัดการ	
คณะครุศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่ให้บริการ

52	
	
	
	
53	
	
	
	
54	
	

ผศ.ฟุ้งศรี			ภักดีสุวรรณ	
	
	
	
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย			สุรกิจบวร	
	
	
	
ผศ.สายันต์			บุญใบ	
	

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่	33)	
คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติ
หน้าที่	เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	

15	มิ.ย.	50	
	
	
	
6	ต.ค.	49		
	
	
	
15	มิ.ย.	50	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

48	
	
	
	
49	
	
	
	
50	
	

ผศ.ดร.ประยูร		บุญใช้	
	
	
	
ผศ.ฐิติรัตน์		แว่นเรืองรอง	
	
	
	
ผศ.ยุพิน		แวงสุข	
	

กรรมการประเมินการพัฒนาข้าราชการครู	
(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)		กรณีพิเศษ	
	
	
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ	(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	
ครั้งที่	2	กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่	2	(สกลนคร	
นครพนม	มุกดาหาร	และกาฬสินธุ์)	ของเครือข่าย
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	

14	มิ.ย.	50		
	
	
	
15	มิ.ย.	50	
	
	
	
ปี	2550	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาหนองคาย	เขต	1	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาสกลนคร	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตพื้นที่	2	
(สกลนคร	นครพนม	
มุกดาหาร	และกาฬสินธุ์)	

51	
	
	

นางศรีสุดา			กางทอง	
	
	
	

กรรมการประเมินผลงานพัฒนาข้าราชการครูเพื่อ
ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ
พิเศษ(อาจารย์	3	เชิงประจักษ์)	ครั้งที่	2		
กรณีพิเศษ	(ศูนย์ที่		33)	

	25	มิ.ย.	50	
	

สำนักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาชัยภูมิ	เขต	1-3	
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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	 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	
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	 ความร่วมมือทางวิชาการ	
										กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

ลำดับที่ ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือทางวิชาการ

1 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะวิทยาศาสตร์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
8	สถาบัน	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

	

2 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8	สถาบัน	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ	

จังหวัดสกลนคร	ปีที่	3	

	

ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริม	

สุขภาพจังหวัดสกลนคร	(ศ.สสส.สน.)	ภายใต้
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาต	ิ

4 ความร่วมมือระหว่างคณะกับสถาบันพระปกเกล้า	 สถาบันพระปกเกล้า	

5 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครและองค์การบริหารส่วนตำบลพันนา	

องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา	

6 ความร่วมมือ	เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

7 ความร่วมมือโครงการ	Khon	Kaen	MCPD	for	

Web	Developer	

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม	

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	
สาขาขอนแก่น	

8 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย	
ราชภัฏสกลนคร	กับมหาวิทยาลัยกว๋างบิ่งและ	

วิทยาลัยครูกว๋างตริ	

มหาวิทยาลัยกว๋างบิ่งและวิทยาลัยครูกว๋างตริ	

9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย	

ราชภัฏสกลนคร	กับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	

			ตารางที่	4�	ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
กับมหาวิทยาลัยกว๋างบิ่งและวิทยาลัยครูกว๋างตริ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา	การกีฬาและวัฒนธรรม	

กับมหาวิทยาลัยกว๋างบิ่งและวิทยาลัยครูกว๋างตริ	

เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2550	

ณ	ห้องดุสิตา	อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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ผศ.อนุรัตน์		สายทองและ	

ผศ.ดร.มงคล		รายะนาคร	ร่วมลงนาม	

ความร่วมมือทางวิชาการ	ณ	คณะวิทยาศาสตร์		

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

เมื่อวันที่		8		มกราคม		2550	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	
กับคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ทั้ง	8	สถาบัน	และ	ศ.ดร.ละออศรี		เสนาะเมือง	

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

เมื่อวันที่		27		มกราคม		2550	

			มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ	
“Khon	Kean	MCPD	for	Web	Developer”	

นายสุนทร		ไชยชนะ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ	โครงการ	“Khon	Kean	MCPD	for	Web	Developer”	กับสำนักงาน	

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	SIPA	ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(E-Saan	Software	Park)	บริษัทไมโครซอฟต์ประเทศไทย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ	

ระหว่างวันที่	13	-	27	มิถุนายน	2550	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
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ศูนย์วิทยาศาสตร์	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ร่วมลงนามกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

ผศ.สมจิตต์		รัตนอุดมโชค	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา	

ร่วมลงนามในพิธีแสดงเจตจำนงในการนำ	มอก.17025	ไปใช้	

เมื่อวันที่		8		มิถุนายน		2550		ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพมหานคร	

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

กับ	ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2550	

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

กับ	องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา	

เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2550	
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ฯพณฯ	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกรัฐมนตรี	เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม	

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	

เมื่อวันที่	20	กันยายน	2550	

ณ	หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	
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	 ประมวลภาพกิจกรรม	
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

เข้าถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

	 							 เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2550	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา	 ตำบลหนองเทา	 อำเภอท่าอุเทน	 จังหวัดนครพนม	 ในการนี้	 นายปัญญา	 มหาชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ได้ทูลถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	 จำนวน	 8	 โรงเรียน	 ในความรับผิดชอบของฝ่ายโครงการพิเศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประกอบด้วย	 โครงการ

พัฒนาศักยภาพครู	ตชด.	และจัดทำหลักสูตรสมเด็จย่าเพื่อใช้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2��0	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ปฏิบัติพระราช

กรณียกิจแทนพระองค์	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 แก่ผู้สำเร็จ	

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ	
และสถาบันการพลศึกษาโครงการสมทบ	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจำปีการศึกษา	2548	–	2549		

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการพลศึกษาโครงการสมทบ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจำปีการศึกษา	 2548	 –	 2549	

ระหว่างวันที่	 14	 –	 18	 พฤษภาคม	 2550	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 รวมทั้งสิ้น	 5	 วัน	 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้	22,460	คน	จำแนกเป็น	ระดับปริญญาตรี	21,721	คน	และปริญญาโท	748	คน	
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ฯพณฯ	พลเอกสุรยุทธ์		จุลานนท์		นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ	ผรท.	ของสกลนคร	
เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2550	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ	ผรท.	จำนวน	15	คน	จากจำนวนทั้งสิ้น	775	คน	

สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสภาสัญจร	เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาฯ	มุกดาหาร	
และแผนกการศึกษาสะหวันนะเขต	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 (สัญจร)	 ครั้งที่	 8/2550	 เมื่อวันที่	 	 24	

สิงหาคม	 2550	 ณ	 ห้องไพลิน	 โรงแรมพลอยพาเลซ	 จังหวัดมุกดาหาร	 ในการนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม	 ศูนย์การศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย	 ณ	 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร	 และได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2550		

ณ	แผนกการศึกษาสะหวันนะเขต	แขวงสะหวันนะเขต	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
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	 เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2550	นายวิรัช		พ่วงทิพากร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	เป็นประธานเปิดงาน	“ราชภัฏ
วิชาการ	:	เฉลิมพระเกียรติพระบารมี	80	พรรษา”		จากนั้นได้ร่วมกับ	นายธนากร		พละชัย	รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 และนายปัญญา	 	 มหาชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์	
ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ	 เอกชน	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 นักเรียน	 นักศึกษาและ

สื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรต	ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จัดมหกรรมวิชาการเฉลิมพระบารมี	80	พรรษา	และฉลองครบรอบ	43	ป	ี

	 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่	 6	
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เมื่อวันที่	 21	 –	 22	
กรกฎาคม	 2550	 ณ	 สนามแข่งขัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	โดยมีทีมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน	352	ทีม		ผลชนะ
เลิศคือทีม	“นวกะ	3”	จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์		

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ	ระดับประเทศครั้งที่	6	
รอบคัดเลือก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

21	–	22	กรกฎาคม	2550		

จังหวัดสุรินทร์	ทำสถิติได้	ไกลที่สุดถึง	246.84	เมตร	ส่วนประเภทความแม่นยำ	ทีมที่แม่นยำที่สุด	ห่างจากระยะเป้าหมายประมาณ	0.13	เมตร	

คือทีม	“บุญวัฒนา	2	ทีม	ข”		จากโรงเรียนบุญวัฒนา	2	จังหวัดนครราชสีมา	



�2�
Annual Report 2007

กองพัฒนานักศึกษาจัดศึกษาดูงานโครงการ	
เศรษฐกิจพอเพียง	

วันเด็กแห่งชาติ	

	 กองพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
โดย	ผศ.สุวิมล		โฮมวงศ์	ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย	
ชั้นปีที่	 3	 จำนวน	 30	 คน	 เข้าศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจ	
พอเพียง	 ณ	 อำเภอนาหว้าและอำเภออากาศอำนวย	 จังหวัด

สกลนคร	 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและนำแนวคิด

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	

	 วันเสาร์ที่	13	มกราคม	2550	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ร่วมกับ	 คณะครุศาสตร์		

จัดกิจกรรม	 	 วันเด็กแห่งชาติ	 ประจำปี	 2550	 ณ	 ลานราชภัฏ
วัฒนธรรม	 บริเวณหน้าอาคาร	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	
ผศ.ประเสริฐ	 	 โฮมวงศ์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 เป็น

ประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาท	 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำปี	
2550	คือ	“คุณธรรมนำใจ	ใช้ชีวิตพอเพียง	หลีกเลี่ยงอบายมุข”	
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เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2550	โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผลิตรถตู้ใส่หนังสือแทนห้องสมุดเคลื่อนที่	มอบให้	9	โรงเรียน	

ในสังกัด	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	เขต	2		

เมื่อวันที่	18	กันยายน	2550	ผศ.ปรีชา		ธรรมวินทร	กรรมการกองทุนจิตร	ภูมิศักดิ์	
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและทีมงานมอบทุนการศึกษา	แก่นักเรียน	

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา,	โรงเรียนบ้านหนองแปน	
อำเภอวาริชภูมิ		จังหวัดสกลนคร				
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อธิการบดีพร้อมหัวหน้าภาควิชาการตลาด	เข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ	
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	และเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	
เรื่อง	“เศรษฐกิจพอเพียง	:	โอกาสทางการศึกษา”	เมื่อวันที่	13	-	15	มกราคม	2550	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	

สดุดีเฉลิมพระเกียรติ	5	ธันวามหาราช	

เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวามหาราช	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2549	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เปิดเวทีทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ระดับชาติ	(National	Conference	in	Science	and	Technology	2006)	ระหว่างวันที่	14	-	15	ธันวาคม	2549	ณ	ห้องดุสิตา	

โรงแรมภูพานเพลซ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จำลองสถานการณ์จริงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและชิงตัวประกัน	
ของจังหวัดสกลนคร	

	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2550	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานราชการและเอกชน	 อาทิ	 กรมทหารบกสกลนคร	
สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนคร	 เทศบาลเมือง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 โรงพยาบาล

ในจังหวัดสกลนคร	มูลนิธิเมตตาธรรม	 ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและการชิงตัวประกันโดยจำลองสถานการณ์จริง	ณ	บริเวณ

พื้นที่อาคารกาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
นำนักศึกษาออกค่ายอาสา
พัฒนาเพื่อบริการวิชาการใน
ช่วงก่อนปิดภาคเรียน	

นิทรรศการแสดง	ศิลปนิพนธ์	

								คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยอาจารย์ภวัต		มิสดีย์	นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

การผลิต	 โปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง	 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	 ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	 จำนวน	 90	 คน	 ร่วมจัดทำหลังคาและเทพื้นอาคารฌาปนสถาน	 วัดป่าคำผักแพว	 พร้อมตรวจซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ไฟฟ้าภายในชุมชน	ในกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ	ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่	2/2549	ระหว่างวันที่	

6	-	8	มีนาคม	2550	ณ	ชุมชนและโรงเรียนบ้านคำผักแพว	อำเภอเจริญศิลป์	จังหวัดสกลนคร	

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ ร่วมกับ	 BIG	 C	 สาขาสกลนคร	

จัดนิทรรศการกลางแจ้ง	 โชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 สาขาวิชา
ศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์	 ซึ่งนำความรู้จากการศึกษา	 การฝึกปฏิบัติ	

สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานนำเสนอแนวความคิดหลักของผู้สร้างสรรค์สู่ผู้ชม	
ผลงาน	ระหว่างวันที่	28	-	30	มีนาคม	2550	ณ	ลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้า	

BIG	C	สาขาสกลนคร	
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ค่ายเรียนรู้คุณธรรม	
นำชีวิตพอเพียง	2550	

	 โครงการที่นำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชนเข้มแข็ง	

โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ระหว่างวันที่		

24	มีนาคม	-	14	เมษายน	2550	ณ	บ้านจอมมณีใต้		

ตำบลผึ่งแดด	อำเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	

วันผู้สูงอายุแห่งชาติและเทศกาลสงกรานต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		

	 นายปัญญา	 มหาชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็น

ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ครั้งที่	1	ประจำปี	2550	โดยสถาบันภาษา	ศิลปะ

และวัฒนธรรม	 และกองกลาง	 สำนักงานอธิการบดี	 จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณี	
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่	 พร้อมใจร่วม	
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2550	ณ	บริเวณ

หน้าอาคาร	10	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
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ศูนย์วิทยาศาสตร์	ปลูกพันธุ์ไม้กินได้	กว่า	2,000	ต้น	ที่ป่ากุดแฮด	

								เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2550	ศูนย์วิทยาศาสตร์	สถาบันวิจัยและพัฒนา	นำคณาจารย์	เจ้าหน้าที่และนักศึกษา	จำนวน	120	คน	

พร้อมด้วยต้นไม้กินได้หลากหลายสายพันธุ์	 จำนวน	 2,000	 ต้น	 ปลูกต้นไม้กินได้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกุดแฮด	 อำเภอกุดบาก	

จังหวัดสกลนคร	

แม่ทัพภาคที่	2	พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	พร้อมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว	

	 พลโทสุเจตน์	 วัฒนสุข	 แม่ทัพภาคที่	 2	 ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	 เมื่อวันที่	 9	 มกราคม	 2550		

ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เพื่อมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว	 และพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	

เพื่อหารือการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 พร้อมพันเอกชิตพงศ์	 	 ขวัญประชา	 นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ	

แก่ผู้สูงอายุ	
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	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์	
โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานดังกล่าว	 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	

	 	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอันเชิญพระประทีปพระราชทานในเทศกาล	 ลอยพระประทีปพระราชทาน	
“สิบสองเพ็งไทสกล”	จังหวัดสกลนคร	ประจำปี	2549	ในวันเพ็ญ	เดือน	12	ซึ่งตรงกับวันที่	5	พฤศจิกายน	2549	ณ	สวนสมเด็จ

ศรีนครินทร์	อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	

เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน	“สิบสองเพ็งไทสกล”	จังหวัดสกลนคร	ประจำปี	2549	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ-	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	39		“ภูพานเกมส์”	เมื่อวันที่		24		มกราคม		2550	

ภูพานเกมส์	
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	
เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2550	ณ	ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเทิดพระคุณแม่	 เนื่องใน	
วันแม่แห่งชาติ	 ประจำปี	 2550	 เมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 2550	

12	สิงหามหาราชินี	

ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	โดยมี	ผศ.พิศิษฐ์		แสงวงศ์	
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	เป็นประธาน	และมีผู้บริหารคณาจารย์	

ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมพิธีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ	
แสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ประธานในพิธีได้มอบรางวัลแต่งกายผ้าไทยดีเด่นประจำปี	2550	
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คณะผู้จัดทำ	

ที่ปรึกษา	

นายปัญญา	
ผศ.ดร.ชนินทร์	
ผศ.ธีราธาร	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	

มหาชัย	
วะสีนนท์	
ศรีมหา	

รวบรวมข้อมูล	/	วิเคราะห์	/	เรียบเรียง	

นายเกษม	
ผศ.สมบูรณ์	
นายปรีชา	
นางสาวอรอนงค์	
นางสาวอัญชลี	
นางดาราภรณ์	
นางสาวปัญจพร	

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ	
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น	3	
นักพัฒนาระบบราชการ	
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

บุตรดี	
ชาวชายโขง	
ศรีวิไล	
ไชยมาศ	
มุลเมืองแสน	
นันตะสุข	
แก้วไกรสร	

ภาพประกอบ	

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

แหล่งข้อมูล	

คณะ	สำนัก	สถาบัน		กอง	

ออกแบบปกและรูปเล่ม	

นางสาวประภาพร	
นางเกกิลา	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	

คำโสมศรี	
แสงบัวท้าว	

หน่วยงาน	

กองนโยบายและแผน		สำนักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
680	หมู่ที่	11	ถนนนิตโย	ตำบลธาตุเชิงชุม	อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	47000	
โทร.	0	-	4297	-	0047	โทรสาร.	0	-	4297	-	0047	
เว็บไซต์	 http://www.snru.ac.th	




