
ตอนที่ 1
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ



ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี

ราชภัฏสัญลักษณ
ราชภัฏสัญลักษณเปนตราประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวยวงจักร กลาง

วงจักรมีอักขระเปน อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมี
พระบรมเดชานุภาพในแผนดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเษกจากทิศ
ทั้งแปด มีสีสัญลักษณตราประจําสถาบัน 5 สี คือ

สีน้ําเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง  แหลงที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหงในแหลงธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองทางปญญา
สีสม หมายถึง  ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกลใน 40  มหาวิทยาลัย
สีขาว หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ



สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธงประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เขียว
ชมพู

คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย

ปญญา  โลกสมิ ปชโชโต   “ปญญาคือแสงสวางสองโลก”

พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย

พระพุทธรัชปญญาบารมี

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
ตนราชพฤกษ (ตนคูณ)

ประวัติและวิวัฒนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 636 ไร 2 งาน 4 ตารางวา 

เดิมเปนที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของ กรมตํารวจ ซึ่งเคยเปนที่ตั้งของโรงเรียนพลตํารวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แตไดยุบเลิกกิจการ         
ไปรวมกับภาคอื่น ตอมากระทรวงมหาดไทยไดใชเปนสถานที่กอสรางศาลากลางจังหวัดสกลนคร การกอสราง    ตัวอาคารใหมไดแลวเสร็จ                
เมื่อ พ.ศ.2506 แตยังไมไดใช กระทรวงมหาดไทยไดเปลี่ยนโครงการไปสรางศาลากลางจังหวัดที่บริเวณศูนยราชการของจังหวัดสกลนคร           
ในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงขอที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู ซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต อดีตนายกรัฐมนตรี  

เปนแถบตามยาวของผืนธง 
แถบสีเขียว  อยูตอนบน 
แถบสีชมพู  อยูตอนลาง



ไดมีบัญชาใหมอบที่ดินและสิ่งกอสรางใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู ดังนั้น โรงเรียนฝกหัดครูสกลนครจึงไดถือกําเนิดขึ้น
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2507

โรงเรียนฝกหัดครูสกลนครเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุนแรก 70 คน (ชาย 48 หญิง 22 คน) โดยฝากเรียนไวกับวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี  วิทยาลัยครูมหาสารคาม และวิทยาลัยครูอุดรธานี)  มีนายจํานง ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม เปนอาจารยใหญ ปการศึกษา 2508  รับนักศึกษา
เพิ่ม 152 คน มีครูอาจารย 18 คน ปการศึกษา 2509 เริ่มเปดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เปนปแรก รับนักศึกษา 146 คน ครูอาจารยมี 24 คน นายพจน ธัญญขันธ 
ดํารงตําแหนงอาจารยใหญการดําเนินงานของโรงเรียนฝกหัดครูสกลนครไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น   มีครูอาจารยเพิ่มมากขึ้น 
อาคารและสิ่งกอสรางก็เพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเปน “วิทยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2513               
และไดขยายการผลิตครูออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ํา

ในปการศึกษา 2518 เปดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เปนปแรก
ปการศึกษา 2519 สภาการฝกหัดครูไดจัดใหมีการเรียนการสอนแบบทวิภาค ดังนั้น สถาบันจึงเปลี่ยนชื่อจาก "นักศึกษาภาคค่ํา" เปน "นักศึกษา

ตอเนื่อง" จนถึงป 2521
ปการศึกษา 2521 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง (หลังอนุปริญญา) เปนปแรก และเปดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ 

(อคป.) 
ปการศึกษา 2528 เปดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น คือ สาขาศิลปศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2529 เปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ปหลัง
ปการศึกษา 2530  เริ่มโครงการคุรุทายาท เปนปแรก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ” 



ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตอรัฐสภา เมื่อผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว พระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลง วันที่  24 มกราคม 2538   
จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีผลใหวิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสกลนคร    สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดํารงตําแหนงอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร  

ตอมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. 2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547  มีผลใหสถาบันราชภัฏสกลนครไดรับยกฐานะเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 และผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย   
และอธิการบดีคนปจจุบันคือ นายปญญา  มหาชัย

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู เลขที่  680 หมูที่  11 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000                

โทรศัพท 0–4297–0025, 0–4297–0021 โทรสาร 0–4297–0022 เว็บไซต http://www.snru.ac.th



โครงสรางการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา

อธิการบดี
นายปญญา  มหาชัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะ

กองนโยบายและแผน

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สํานักงานอธิการบดี โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัย

สํานัก สถาบัน โครงการ

กองกลาง

กองพัฒนานักศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ





ตอนที่ 1


ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย



ตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ราชภัฏสัญลักษณ์


ราชภัฏสัญลักษณ์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีสีสัญลักษณ์ตราประจำสถาบัน 5 สี คือ


สีน้ำเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ”



สีเขียว
หมายถึง  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม


สีทอง 
หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา


สีส้ม
หมายถึง  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40  มหาวิทยาลัย


สีขาว
หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร


เขียว

ชมพู

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย


ปญญา  โลกสมิ ปชโชโต
  “ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก”


พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย


พระพุทธรัชปัญญาบารมี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย


ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

ประวัติและวิวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 636 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของ กรมตำรวจ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพลตำรวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แต่ได้ยุบเลิกกิจการ         ไปรวมกับภาคอื่น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสกลนคร การก่อสร้าง    ตัวอาคารใหม่ได้แล้วเสร็จ                เมื่อ พ.ศ.2506 แต่ยังไม่ได้ใช้ กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนโครงการไปสร้างศาลากลางจังหวัดที่บริเวณศูนย์ราชการของจังหวัดสกลนคร           ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงขอที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี  ได้มีบัญชาให้มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ดังนั้น โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2507


โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุ่นแรก 70 คน (ชาย 48 หญิง 22 คน) โดยฝากเรียนไว้กับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  วิทยาลัยครูมหาสารคาม และวิทยาลัยครูอุดรธานี)  มีนายจำนง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2508  รับนักศึกษาเพิ่ม 152 คน มีครูอาจารย์ 18 คน ปีการศึกษา 2509 เริ่มเปิดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เป็นปีแรก รับนักศึกษา 146 คน ครูอาจารย์มี 24 คน นายพจน์ ธัญญขันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่การดำเนินงานของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น   มีครูอาจารย์เพิ่มมากขึ้น อาคารและสิ่งก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2513               และได้ขยายการผลิตครูออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ำ

ในปีการศึกษา 2518 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เป็นปีแรก

ปีการศึกษา 2519 สภาการฝึกหัดครูได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบทวิภาค ดังนั้น สถาบันจึงเปลี่ยนชื่อจาก "นักศึกษาภาคค่ำ" เป็น "นักศึกษาต่อเนื่อง" จนถึงปี 2521

ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (หลังอนุปริญญา) เป็นปีแรก และเปิดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) 


ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น คือ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์


ปีการศึกษา 2529 เปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปีหลัง


ปีการศึกษา 2530  เริ่มโครงการคุรุทายาท เป็นปีแรก


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” 



ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ต่อรัฐสภา เมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว พระบาทสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลง วันที่  24 มกราคม 2538   จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีผลให้วิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร    สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร  


ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            พ.ศ. 2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547  มีผลให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547  และผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์   และอธิการบดีคนปัจจุบันคือ  นายปัญญา  มหาชัย

สถานที่ตั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000                โทรศัพท์ 0–4297–0025, 0–4297–0021 โทรสาร 0–4297–0022 เว็บไซต์ http://www.snru.ac.th









































อธิการบดี


นายปัญญา  มหาชัย





นายกสภามหาวิทยาลัย


ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา





โครงสร้างการบริหารงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร











โครงการ








คณะเทคโนโลยีการเกษตร





สำนัก








สถาบัน











คณะ














สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ








กองนโยบายและแผน

















สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม





สถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะวิทยาการจัดการ








คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์











คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี











คณะครุศาสตร์








คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม








สำนักส่งเสริมวิชาการฯ








ศูนย์ศึกษานอกมหา’ลัย








กองกลาง








กองพัฒนานักศึกษา





สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน





เป็นแถบตามยาวของผืนธง 


แถบสีเขียว  อยู่ตอนบน 


แถบสีชมพู  อยู่ตอนล่าง











สำนักงานอธิการบดี





โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย








สำนักวิทยบริการฯ































































































คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ





คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย








