
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร 

เทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
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ปรัชญา

	 มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนครเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันา

ท้องถิน่มุง่ความเป็นเลศิทางวชิาการ	บนพืน้ฐานแห่งคณุธรรม	ร่วมช้ีน�าการ

พฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน์		

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิน่ทีม่คีณุค่าทางวชิาการ	พร้อมเข้าสู่ระดบัสากล

พันธกิจ		  

	 1.	ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและคุณธรรม

	 2.	วิจยั	พฒันาองค์ความรู	้และถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถ่ิน

	 3.	ท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

	 4.	พัฒนาเครอืข่ายการเรยีนรู้			

	 5.	บรหิารจดัการให้มคีณุภาพ	

อัตลักษณ์

 บณัฑติเป็นคนด	ีมจีติสาธารณะ	และทกัษะวชิาชพี

เอกลักษณ์

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

จัดท�ำโดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680	ถนนนิตโย	ต�าบลธาตุเชิงชุม	อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร	47000

โทร.	0	4297	0021	

โทรสาร	0	4297	0022

www.snru.ac.th 

ที่ปรึกษำ       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รศ.ดร.ชนินทร์	วะสีนนท์			อธิการบดี

อ.ประสิทธิ์	คะเลรัมย์	 		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม	บุตรดี	 		รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 	 		ส�านักงานอธิการบดี

อ.สมชาย	พรหมโคตร	 		อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม	

	 	 		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2560

กองบรรณำธิกำร

พิชญาดา		ธานี		 	อ.ภัทร์ศินี		แสนส�าแดง		

อ.ลฎาภา		ศรีพสุดา	 	สมภพ		เลิศศรี	 		

สุทราภรณ์		ตาลกุล	 	วิษณุ		กลมเกลียว

ณัฐพล		น้อยนาง	 	กิตติภัทร		ฝ่ายเทศ	 		

วีรพรรณ		รัตนะ	 	พิสิษฐ์		ทวีโชคชัยธวัช

ศราวุฒิ		วังสุริ	 	แสงเพชร		ตันปาน

สันติ	อุทุมทองส์	 	รัตนกาญจน์		ค�าเพชรดี

เ	รื่	อ	ง	เ	ด่	น	ใ	น	ฉ	บั	บ

จากสภา	มรสน.

เรื่องจากปก03
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รายงานพิเศษ

ข่าววิจัย
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S p e c i a l   R e p o t 

R e s e a c h  N e w s
ผลการพิจราจณาต�าแหน่งทางวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรอบปี 2559

มูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

มรสน. ร่วมเปิดกิจกรรมทดสอบเส้นทาง
การท่องเที่ยวบนเส้นทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมและ
เสนอผลงานใน HERP CONGRESS IV
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เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็น

ประธานเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้สืบทอดมูนมังอีสาน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 นับเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์กลาง 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส�าหรับครั้งนี้จัดข้ึนเป็นปีท่ี 4 ภายใต้ช่ือ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 

เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดสกลนคร ในด้านการผลิตผ้าย้อมคราม รวมถึงการพัฒนา

รูปแบบของผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผ้าย้อมคราม ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป 

กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการผ้าย้อมคราม นิทรรศการวิถีวัฒนธรรม 6 กลุ่ม 

ชาติพันธ์ุ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การประกวดอาหารพ้ืนบ้านของ

กลุ่มชาติพันธ์ุ งานพาแลงและแฟชั่นโชว์ชุดผ้าพื้นบ้าน จากสภาวัฒนธรรมทั้ง 18 อ�าเภอ แฟช่ันโชว์ชุดมหัศจรรย์ 

ผ้าย้อมครามสาวงามถิ่นสกลทวาปี และการเสวนาวิชาการ “ครามคือชีวิต ชีวิตคือคราม” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านคราม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และครูช่างศิลปหัตถกรรม จังหวัดสกลนคร

การจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน  

ตลอดจนระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมถึงสภาวัฒนธรรม 18 อ�าเภอ ในจังหวัดสกลนคร ที่ท�าให้งาน

นี้มีเสน่ห์ มีชีวิตและมีสีสันด้วยการจ�าลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 6 กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ  

อย่างคึกคักตลอดทั้ง 3 วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ที่ปรึกษำ       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รศ.ดร.ชนินทร์	วะสีนนท์			อธิการบดี

อ.ประสิทธิ์	คะเลรัมย์	 		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม	บุตรดี	 		รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 	 		ส�านักงานอธิการบดี

อ.สมชาย	พรหมโคตร	 		อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม	

	 	 		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 

สรัสจันทร ช้ัน 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รศ.สันต์ ธรรมบ�ารุง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการด�าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่ง 

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรอบปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่ง

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งหมดจ�านวน 7 ครั้ง และสรุปรายละเอียดดังนี้

ภาพปัจจุบันต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    อาจารย์   จ�านวน  244 คน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ�านวน     74 คน

    รองศาสตราจารย์ จ�านวน      9 คน

    ศาสตราจารย์  จ�านวน    - คน

    รวม   จ�านวน    327 คน

ต�าแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐาน

(คน)

มรสน.

(คน) อัตราที่ต้องมี

ตามเกณฑ์

อัตราที่เกิน

(คน)

อัตราที่ขาด

(คน)
อัตราก�าลังรวม 100 327

อาจารย์ 49 244 160 84 -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 74 147 - 73

รองศาสตราจารย์ 5 9 16 - 7

ศาสตราจารย์ 1 0 3 - 3

ตารางเปรียบเทียบต�าแหน่งทางวิชาการกับเกณฑ์มาตรฐาน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที ่

 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ นันทะศรี สาขาวิชาบริหารการศึกษา  

สังกัดคณะครุศาสตร์

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอร่วมแสดงความยินดี 

และภาคภูมิใจมา ณ โอกาสนี้

ผลการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในรอบปี 2559

มรสน. ร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ช่วยศาตราจารย์คนใหม่

O f  T h e  C o u n i l
จากสภา	มรสน.
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ในการนี้  นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ์ รองอธิการบดีฝ ่าย

บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะ

จัดการแข่งขัน พร้อมทั้งร่วมชมและให้ก�าลังใจแก่เยาวชน ในการ

แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง 

ทีมโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ อ�าเภอสว่างแดนดิน กับ ทีมโรงเรียน

ชุมชนบ้านโพนงาม อ�าเภออากาศอ�านวย ผลปรากฏว่าทีมโรงเรียน

บ้านหนองบัวแพ เป็นฝ่ายชนะ พร้อมกับคว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครองได้ในปีนี้้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ 

วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สกลนคร

มิลค์คัพ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ซึึง่ท�าการแข่งขนัระหว่างวนัที ่18 - 23 กมุภาพนัธ์ 

2560 ณ สนามฟุตบอลหลังอาคาร 7 และ  

โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร น�าโดย นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าชมนิทรรศการและการออกร้าน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานมหกรรมภูมิปัญญา

พื้นบ้าน “มูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” ณ ลานวัฒนธรรม 

หน้าอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัย เข้าชมงาน

มหกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน

มูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม

มรสน. ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน “สกลนครมิลค์คัพ” ครั้งท่ี 18 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวบนเส้นทางความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยม ี

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 

อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะผู้บริหารส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผู้แทนจากมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 

ส�าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 

มีนาคม 2560 เป็นการร่วมมือทางวิชาการและภาคีเครือข่ายจาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และประชาชนสกลนคร 

ที่ได้ทุ่มเทขับเคลื่อนให้จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ต้นแบบของการ 

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ

จากมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมีส�านักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน 

พี่เลี้ยงที่เข้ามาดูแลและติดตาม จนเกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว

ที่เชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของจังหวัดสกลนคร เช่น หมากเม่า และผ้าย้อมคราม ถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่

ส�าคัญและโดดเด่นของจังหวัด และจะช่วยกันผลักดันให้กิจกรรมนี้ 

เป ็นเส้นทางที่สร ้างความตระหนักรู ้ ในความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้อง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่น�าไปสู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง และยัง่ยนืต่อไป

มรสน. ร่วมเปิดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวบนเส้นทาง

ความหลากหลายทางชีวภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่ จงัหวดัสกลนคร

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o t 
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กองทุนกู ้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  

โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 3 

มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ 

ผู้ที่มาร่วมงาน นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กล่าวถึงพันธกิจ บทบาทหน้าท่ีของ 

เหล่ากาชาดจังหวัด และ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกัน

แสดงออกถึงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งโลหิตที่ได้จะน�าไป

มอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บส�ารองไว้ใช้

ในยามภาวะขาดแคลนต่อไป

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย นางสาวพิชญาดา ธานี หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการ 

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงานอธิการบดี พร้อมด้วย

บุคลากรงานบรหิารทัว่ไป ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสกัการะ 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน 

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมกับร่วมเป็นเกียรติในพิธ ี

มอบเครื่องหมายให้แก่ผู ้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แรงงานติดดาว) โดยมี นายวิเชียร  

เศวตจันฤกษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

สกลนคร ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

มรสน.	เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
“กยศ. รวมใจปันโลหิต 

ต่อชวิีตเพ่ือนมนุษย์ ปีท่ี 4”

มรสน.	ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
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เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร น�าโดย นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายเกษม บุตรดี ผู้อ�านวยการ 

กองนโยบายและแผน รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ส�านักงานอธิการบดี และบุคลากรหน่วยออกแบบและ

ตรวจสอบงานก่อสร้าง เข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้าสนาม

กีฬากลางแจ้ง ณ สโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป ็นสโมสรและสนามฟุตบอล 

แห่งแรกท่ีใช้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาชนิดหลอด 

LED ด้วยค่าความสว่าง 1,200 ลักซ์ ตามมาตรฐาน AFC 

โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.ภาณวุฒัน์ สะสมทรพัย์ กรรมการ 

ผู้ัจัดการสโมสรฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและ

บรรยายรายละเอียดในครั้งนี้

ส�าหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสกลนครได้รบัการจัดสรรงบประมาณในการตดิตัง้ 

ระบบไฟฟ้าสนามกีฬากลางแจ้งในวงเงิน 20 ล้านบาท 

โดยระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาชนิดหลอด LED  

ภายใต้แนวคดิของการออกแบบทีเ่น้นการอนรุกัษ์พลงังาน 

และให้ค่าความสว่าง 1,200 ลักซ์ ตามมาตรฐาน AFC  

ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครจะเป็นต้นแบบสนามกฬีา 

ประหยัดพลังงานในภูมิภาค และมหาวิทาลัยราชภัฏ 

ทั่วประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 

เสด็จมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และ

ผ้าไตร ประจ�าปี 2560 แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8 

และ ภาค 9 ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

จังหวัดสกลนคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

พร้อมด้วยนางสาวพิชญาดา ธานี หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงาน

อธิการบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

มรสน.	ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร	พัดยศ	และผ้าไตร	ประจ�าปี	2560

มรสน.	เข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้าสนามกีฬากลางแจ้ง 
	สโมสรฟุตบอลนครปฐม	ยูไนเต็ด
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เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย  

อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง รองผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น�าคณาจารย์ และบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จ�านวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ในงานวิจัยชุด MOU 4 ฝ่าย : 

บทบาทนักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี

การลงพื้นท่ีศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น แนวทางการบริหารจัดการน�้าท่ีเหมาะสม 

กับสภาพพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ใน 2 พื้นที่ คือ 

1) พ้ืนที่วิจัย บ้านหนองบัวแดง ต�าบลยางสักกะโพหลุ ่ม  

อ�าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น “มีทุน  

มีน�้า มีนา แต่ก็มีปัญหาแก้ ไม่ได้” ในโครงการวิจัย “แนวทาง 

การบริหารจัดการชลประทานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีการเกษตร

ของกลุ่มเกษตรกร” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดเริ่มต้นของการท�าวิจัย

เพ่ือท้องถิ่น ทีมวิจัย กระบวนการวิจัย ผลที่เกิดข้ึน และข้อค้นพบ 

จากการด�าเนินงานในรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และส�ารวจพื้นท่ี

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และพริก ตามรอยชลประทานระบบท่อ 

2) พื้นที่วิจัย บ้านผาชัน ต�าบลส�าโรง อ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี ศึกษาในประเด็น “งานวิจัยทั้งกินได้ และขายได้”  

ในโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดการน�้าที่มีอยู ่อย่าง

จ�ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” และ “จากชุมชนวิจัยสู่ต�าบลวิจัย”  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัย “การจัดการความรู้และการขยายผล 

การบริหารจัดการน�้าจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับต�าบล”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน.

จัดโครงการศึกษาดูงาน 
“การวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  

ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS IV) โดยส�านักบริหารโครงการส่งเสริม 

การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิ จัยแห ่งชาติ 

ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2560  

ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีภายใต้แนวคดิ “รากฐานภมูปัิญญาไทย 

นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ 

นทิรรศการงานวจิยั การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวชิาการ การน�าเสนอ 

ผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จากงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 

70 แห่ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยศูนย์คราม ได้ร่วมจัด

นิทรรศการงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “สีคราม ราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ”  

ซึ่งนิทรรศการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลงานวิจัยกลุ่มการพัฒนาครูของคร ู

ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่ อาจารย์อิชยา จีนะกาญจน์ คณะครุศาสตร์ 

และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การศึกษากิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 

ชั้นปีที่ 1” ผลงานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จ�านวน 5 เรื่อง น�าเสนอแบบ

โปสเตอร์ ได้แก่ 1) อาจารย์เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ คณะครุศาสตร์ เรื่อง “ฮูปแต้ม 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร (กลุ ่มสนุก) : คติสัญลักษณ์ แนวคิด และ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” และ 2) เรื่อง “ต�านานจังหวัดสกลนคร : อัตลักษณ์

และภูมิปัญญา” 3) อาจารย์กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 

“โครงการศึกษาสถานภาพและการด�ารงอยู่ของ “ความเชื่อเรื่องผี” กับการจัดการ

ทรัพยากรในบริบททุนนิยม กรณีศึกษา ผีที่สัมพันธ์กับเกลือในฐานะสินแร่ใต้ดิน”  

4) อาจารย์ภัชราภรณ์ สาค�า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “การศึกษา 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  

เขตพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเขตพื้นที่ป ่าต้นน�้าหนองหาร จังหวัด

สกลนคร” และ 5) อาจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง  

“ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อการทดลองผลิตข้าวอินทรีย์สายพันธุ์พิษณุโลก 2 ต่อการพัฒนา

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน”

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
HERP CONGRESS IV

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. ร่วมงานประชุมใหญ่

ข่าววิจัย
R e s e a c h  N e w s
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กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 

ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยก่อนเร่ิมหย่อนบัตรเลือกตั้งได้เชิญ 

ผูแ้ทนจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดัสกลนคร (กกต.) มาอบรมให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้ 

ที่เป็นตัวแทนจากคณะทั้ง 6 คณะ เพื่อให้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส 

ตามระบอบประชาธิปไตย

การเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารนักศึกษา มาด�าเนินงาน

ด้านกิจกรรมขององค์การนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิและ

ปฏิิบัติหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตย ฝกฝนเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการทางด้าน

ประชาธิปไตยโดยการเลือกต้ัง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา

ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจากการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู ้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 

10,018 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 5,948 คน คิดเป็นร้อยละ 59.37

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2560 ดังนี้

นายปัญญา ราศรี

อันดับที่ 1 ได้แก่ นายปัญญา ราศรี  จากพรรคราชภัฏก้าวหน้า  ได้คะแนน 3,061 คะแนน

อันดับที่ 2 ได้แก่ นายวุฒิเกียรติ ไพค�านาม  จากพรรคราชภัฏร่วมใจพัฒนา ได้คะแนน 1,849 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ภัทร์ศินี

แสนส�าแดง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

พร้อมด้วยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  

เข้าร่วมงาน “วันนักข่าว 2560 จริงจัง จริงใจ 44 ปี รับใช้สังคม” 

ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2560 ณ บ้านกกส้มโฮง ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร ซ่ึงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับชมรม 

ผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนครได้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ร่วมกัน

ด้วยดีเสมอมา

กองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ผู้แทน มรสน. ร่วมงาน “วันนักข่าว ประจ�าปี 2560”
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เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย  

นางสาวพิชญาดา ธานี หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงานอธิการบดี  

ร่วมประชุมและร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ 

ในโอกาสลงพื้นที่รับฟังปัญหาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ

อย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ 

“การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟรอค” ในการลงพื้นที่รับปัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถา เรื่อง “กระบวนการเลี้ยงด ู

เด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “คนดีเมืองสกล” จัดโดยชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล 

(ชสส.) เมื่อที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ในการนี้ รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และ

นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มรสน.

ร่วมฟังการบรรยาย “กระบวนการเลี้ยงเด็กปฐมวััยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี”

มรสน. ร่วมต้อนรับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่โครงการโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
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เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายประสิทธิ์ 

คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงาน 

ทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “สภากาแฟ” 

จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร 

โดยมี นายวิทยา จันทร ์ฉลอง ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดสกลนคร  

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมงาน  

ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นการพบปะพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบยื่นความจ�านง) ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อ

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส�าหรับการรับนักศึกษาในรอบน้ี มีนักศึกษาแจ้งความจ�านงขอเข้าศึกษา 

ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเพิ่มเติม จ�านวน 114 คน

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา 

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ 

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

ด�าเนินการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ�าปี 2560 เพื่อตรวจ

และค้นหาโรคระยะเริ่มแรก ท�าการรักษา หรือดูแลสุขภาพ

ให้ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 -23 มีนาคม 2560 จัดให้บริการ

ตรวจสุขภาพแก่บุคลากร ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคาร 13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

และในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 จะน�าบุคลากรเข้ารับ

บริการตรวจสุขภาพประจ�าปีที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งงานอนามัยและสุขาภิบาลจะส่งผลการ

ตรวจสุขภาพให้บุคลากรที่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานของผู้ที่ 

เข้ารบัการตรวจ ภายใน 3 สัปดาห์ (หลงัจากวนัตรวจสขุภาพ)

งานอนามัยและสุขาภิบาล มรสน. จัดโครงการตรวจสุขภาพ

มรสน. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ” จังหวัดสกลนคร

มรสน. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภททั่วไป (รอบยื่นความจ�านง)



บุคลากร และ นักศึกษา มรสน. เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา
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ชมรมกีฬาดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการทอดสื่อการศึกษาและกีฬา 

สานสัมพันธ์น้อง - พี่ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง ต�าบลวังตามัว อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแซง และในวันที่ 19 มีนาคม 2560 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีมอบส่ือ พร้อมด้วย นางวาสนา  

จักรศรี ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตัวแทนชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแซงเข้าร่วมพิธี

งานศึกษาและฝกอบรมทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา  

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาลาว 

ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 6 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. - 18.30 น.  

ณ ห้องเรียนอาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละภาษา เป็นวิทยากรให้ความรู ้

แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาชมรมกีฬาดี มรสน. 

จัดโครงการทอดสื่อการศึกษาและกีฬาสานสัมพันธ์น้อง – พี่ ครั้งที่ 6



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ  

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา น�าทัพนักกีฬา จ�านวน 85 คน เข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เทควันโด มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เรือพาย 

บาสเกตบอล และฟุตบอล

ส�าหรับการแข่งขันคร้ังนี้  ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้  

2 เหรียญเงิน จากกีฬาทศกรีฑา โดยนายฤทธิไกร  คิอินธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร ์

การกีฬา คณะครุศาสตร์ และจากทีมเรือพาย ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร

ในการนี้ นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินทางไปให้ก�าลังใจแก่ทัพนักกีฬา  

รวมทั้งผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้ด้วย

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอชื่นชมยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับ

เหรียญรางวัล และขอเป็นก�าลังใจให้นักกีฬาทุกคนได้ฝึกซ้อมเพื่อมุ่งมั่นในการแข่งขันครั้งต่อไป

นักกีฬา มรสน. คว้า 2 เหรียญเงิน
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	44
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ภาคปกติ
ในวันที่ 11 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2560  

ภาคพิเศษ
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