
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

กองนโยบายและแผนจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เมื่อศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวนิธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร เป็นประธานเปดิ

โครงการ จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครในมุมมองของท้องถิ่น โดยไดร้ับเกียรติจาก 

1. คุณสุรยิะ วิริยะสวสัดิ์ รองผู้วา่ราชการจังหวัดสกลนคร 

2. คุณเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และ 

3. คุณเศกสรร ชนาวิโชติ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร  

           ร่วมเสวนาความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยสกลนครในมุมมองของท้องถิ่น จากน้ันจะเป็นการบรรยาย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) และรับฟังความคิดเห็นต่อแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์  

ทีป่รึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพ 
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 ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม 2562 เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑2.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณำ  ชั้น 3  อำคำร 10  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 

 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.15 น. พิธีเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

09.15 – 10.45 น. เสวนา เรื่อง ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในมุมมองของท้องถิ่น 
 โดย   1. นำยสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์   รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร 
  2. นำยเสถียร  แสนอุบล    ศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 
  3. นำยเศกสรร  ชนำวิโชติ  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดสกลนคร          
 ด ำเนินรำยกำรโดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ  วงษ์สวัสดิ์ 

10.45 - ๑1.15 น. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  
 (พ.ศ. 2560 - 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)  
   โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์   
    ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
    (ด้านการวางแผนและงบประมาณ)  

      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

๑๑.15 - ๑๒.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี  
 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
   โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์   
    ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
    (ด้านการวางแผนและงบประมาณ)  
  

********************* 
 
 
หมำยเหตุ :   ๑. ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   
 ๒. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา ๑๐.๓๐  น.  

เอกสำรหมำยเลข 1 



 
 
 

 
 

ที่  ศธ  ๐๕๔๒.๐๑/ว 1223 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๖๘๐  ถนนสกลนคร - อุดรธานี 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 

  19  เมษายน  ๒๕๖2 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในมุมมองของท้องถิ่น 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยกองนโยบายและแผน ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) ในวันศุกร์ที่                 
3 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ - 12.0๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 
ส านัก  สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษา จ านวนโดยประมาณ  250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
ในมุมมองของท้องถิ่น ก าหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ในการนี้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร              
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในมุมมองของท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่                   
3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 - 10.45 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

                     
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส านักงานอธิการบดี 
กองนโยบายและแผน  
โทร./โทรสาร ๐๔๒๙๗ ๐๐๔๗   
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที่  ศธ  ๐๕๔๒.๐๑/ว 1223 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๖๘๐  ถนนสกลนคร - อุดรธานี 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 

  19  เมษายน  ๒๕๖2 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในมุมมองของท้องถิ่น 

เรียน  ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร   

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยกองนโยบายและแผน ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) ในวันศุกร์ที่                 
3 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ - 12.0๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 
ส านัก  สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษา จ านวนโดยประมาณ  250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
ในมุมมองของท้องถิ่น ก าหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ในการนี้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร              
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในมุมมองของท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่                   
3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 - 10.45 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

                     
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส านักงานอธิการบดี 
กองนโยบายและแผน  
โทร./โทรสาร ๐๔๒๙๗ ๐๐๔๗   
 
 
 
 
 
 
































