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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 3 ประจ�ำเดือน เมษำยน 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

รายงานพิเศษ

เรื่องจากปก03
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C o v e r  S t o r y
ข่าววิจัย

สกู๊ปข่าวเด่น	มรสน.

08

10 S c o o p  S N R U 

R e s e a c h  N e w s

มรสน. เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร
“ราชพฤกษ์เกมส์”

พิธีส่งมอบงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก มรสน.

ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ DSS มรสน.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีส่งมอบ

งานอธิการบดี ระหว่าง รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 

อธิการบดีคนปัจจุบัน กับ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

รักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 

2560 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ในการนี ้รศ.ดร.ชนนิทร์ 

วะสีนนท์ ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความรู ้สึก

ที่ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมาเป็นระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดี

ได้แสดงแนวคิดในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า พร้อมกับแนะน�ารองอธิการบดีชุดใหม ่

ในช่วงรักษาราชการของอธิการบดี ได้แก่

1. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ดูแลด้านการบริหาร

2. ผศ.นันทิยา ผิวงาม  ดูแลด้านวิชาการ

3. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ดูแลด้านวางแผนและประกันคุณภาพ

4. ผศ.ธีราธาร ศรีมหา  ดูแลด้านกิจการนักศึกษา

พร้อมนี้ ได้มีพิธีส่งมอบงานรองอธิการบดี โดยอาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ส่งมอบงานรองอธิการบดีฝ่าย

บริหารแก่ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ส่งมอบงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแก่ 

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้

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
เรื่องจากปกพิธีส่งมอบงานอธิการบดี

ระหว่าง รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ กับ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรม  

“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ 

วะสีนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งน้ี ได้รับเกียรติจาก คุณสุจิตร บาลนาคม  

จากส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�าจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 

คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จ�านวน 500 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ

การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคู่มือจริยธรรม 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประชุม

เชิ งปฏิบัติการ เรื่ อง การประเ มินคุณธรรมและ 

ความโปร ่งใสในการด�าเนินของหน ่วยงานของรัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมจามจุรี  1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร ์ 

วะสีนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ 

ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิง ปัทพรรณ ก�าจัดภัย 

สารวัตรส�านักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียน

นายร้อยต�ารวจ เป็นวิทยากรให้ความรู ้แก่ผู ้บริหาร 

คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบและเข้าใจ 

ถึงความส�าคัญ ของคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานภาครัฐ 

มกีารด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางป้องกนัความเส่ียง 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้

มรสน. จัดโครงการอบรม 

“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  ในมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มรสน. 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานหน่วยงานของรัฐ
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เมื่อระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมและจัดสอบ IELTS TRAINING 30 hrs. ณ ห้อง 1133 

อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนผู้ท่ีต้องการจะสอบเพ่ือศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือผู้ที่จะประกอบการท�างานในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าสู่การมีงานท�า ประจ�าปี2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30 

มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยได้จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับนักศึกษา 

แบ่งเป็น 8 อาชีพ ได้แก่ การท�าผัดไทย การท�าขนม

บัวลอย การท�าข้าวเกรียบปากหม้อ การมัดย้อมผ้าคราม 

การท�าเมี่ยงค�า การท�าเต้าฮวย ฟรุตสลัด การท�าน�้าสลัด  

การเลี้ยงกุ้งเครฟิช ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ 

เข้าร่วมโครงการอบรมในคร้ังนี้ โดยได้รับเกียรติจาก

วิทยากรที่มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

มาบรรยายและสาธิตในแต่ละอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส�านักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน 

จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่ วไปและ 

ยื่นความจ�านง ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมนี้ กองพัฒนานักศึกษา

ได้จัดประชาสัมพันธ์ ในการเข้าพักในหอพักใน โครงการกองทุนเงินกู ้ยืม 

เพื่อการศึกษา ระเบียบการแต่งกาย และการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กองพฒันานกัศกึษา จดัโครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพให้นกัศกึษาและศษิย์เก่าสูก่ารมงีานท�า

มรสน. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2560

บุคลากร มรสน. ร่วมโครงการ  IELTS TRAINING 30 hrs.
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วนัที ่31 มนีาคม 2560 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร น�าโดย นางสาวพชิญาดา ธาน ี หัวหน้างานบรหิารทัว่ไป  

รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรได้น�าพานพุ่ม 

ดอกไม้สดเข้าถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาบดินทร์” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2560” ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้า 

ส่วนราชการและข้าราชการจากส่วนราชการในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมงานรัฐพิธีในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร น�าโดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี 

ได้น�าพานพุ่มดอกไม้สดเข้าถวายราชสักการะพระบรม

สาทิสลักษณ์ ในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึก 

มหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยจังหวัดสกลนครจัดขึ้น 

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร เป ็นประธานในพิธี พร ้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจาก 

ส่วนราชการในจังหวดัสกลนครเข้าร่วมงานรฐัพธิีในครัง้นี้

มรสน. ร่วมงานรัฐพิธีวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

มรสน. ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ”  
และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2560”
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เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ คร้ังท่ี 17 “ราชพฤกษ์เกมส์” ซ่ึ่งเป็นกีฬาประเพณีท่ี

ประกอบไปด้วย 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมการแข่งขันกีฬา

หลากหลายประเภท อาทิเช่น ตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน 

เทนนิส เทเบิลเทนนิส และกีฬาฮาเฮ เป็นต้น โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยมิตรภาพและ 

ความสนุกสนาน และในปี พ.ศ. 2561 การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป

กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 17

มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

“ราชพฤกษ์เกมส์”

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o t 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา	 จัดเวทีน�าเสนอผลงาน

วิจั ยของนักศึกษาที่ ไ ด ้ รั บทุนสนับสนุนการท� าวิจั ย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เพื่อเป็นเวทีในการ 

แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ของนักศึกษา	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 2560	ณ	 ห้องโถง	 

ชั้น	 1	 อาคาร	 13	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยมี	 

รศ.ดร.ชนินทร์	 วะสีนนท์	 อธิการบดี	 เป็นประธานเปิดงาน 

ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย	 การน�าเสนอผลงาน 

แบบบรรยายจ�านวน	 15	 เร่ือง	 และแบบโปสเตอร์จ�านวน	 

117	 เรื่อง	 โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขาวิชา

เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสรุปได้ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลที่ 1 น.ส.ขวัญฤทัย ศรบุีญเรอืง น.ส.อรทยั เย็นขนุทด

งานวิจัยเ ร่ือง : ประสิทธิผลของโปรแกรมป ้องกัน 

การหกล้มในผู้สูงอายุชุมชนหนองสนม ต�าบลธาตุเชิงชุม 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กลุ่มที่ 1 B สาธารณสุขศาสตร์

รางวัลที่ 1 น.ส.มลฤดี เหล่าสีคู นายอานนท์ สีโนรักษ์

งานวิจัยเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการ

ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของประชาชนในเขตต�าบล 

นาตาล อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 1 น.ส.เมธินันท์ หลอดบุญ น.ส.ปิยะนุช โถตันค�า

งานวิจัยเรื่อง : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก

จากน�้าเสียโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง

กลุ่มที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ 1 นายพีรวิชญ์ จุลศรี

งานวิจัยเรื่อง : แอพพลิเคชันคู่มือผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การนำาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายที่ได้รับรางวัล ได้แก่

น�าเสนอบรรยายห้องที่ 1

รางวัลที่ 1 นายบวรนนัท์ ดาวกระจ่าง นายไกรลขิิต ลาดปะละ  

น.ส.อรณุรตัน์ ธนดนิโอภาส น.ส.เบญจมาศ ชืน่ตา

งานวิจัยเรื่อง : ขั้นตอนวิธีการค�านวณแบบใหม่ส�าหรับ 

หาพื้นที่ที่มีลักษณะไม่เป็นเหลี่ยม

น�าเสนอการบรรยายห้องที่ 2

รางวัลที่ 1 นายชาคริต วังคะฮาต

งานวิจัยเรื่อง : โมเดลระบบแจ้งเตือนการบุกรุกอาคาร

การน�าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 

กลุ่มที่ 1 A สาธารณสุขศาสตร์

ข่าววิจัย
R e s e a c h  N e w s
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กลุ่มที่ 4  ฟิสิกส์

รางวัลที่ 1 นายปราโมทย์ บูชาอินทร์ น.ส.วิชุดา ศรีวิลาศ

งานวิจัยเรื่อง : การเตรียมขั้วแคโทดแบตเตอรี่ NaFeO2 

ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

กลุ่มที่ 5 เคมี

รางวัลที่ 1 น.ส.ภัทราภรณ์ ใจใส น.ส.สุธาศินี ศรีเรืองสุข

งานวิจัยเรื่อง : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

ทางเคมีในการปรับปรุงผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มที่ 6 เทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลที่ 1 นายปณิธาน โคตรชมพู นายอักษร ดีนัก

งานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาสูตรโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง

และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์เนื้อตุ๋น

บรรจุกระป๋อง

กลุ่มที่ 7  เทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลที่ 1 น.ส.สุพรรณิกา ทองเกี้ยง น.ส.สุธิตา แพนลี

งานวิจัยเรื่อง : ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบ 

ในอาหารปลาดุกลูกผสม

กลุ่มที่ 8 เทคนิคการสัตวแพทย์และเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว์

รางวัลที่ 1 นายปิยทัศน์ อุทาวงค์ นายวุฒิชัย ค�าชมภู

งานวิจัยเรื่อง : ผลของการเสริมหญ้ากินนีสีม่วงในอาหาร

ต่อการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อพันธุ์บาร์บารี่

กลุ่มที่ 9 เกษตรศาสตร์

รางวัลที่ 1 นายภูวนัย มิกราช นายพีระพันธ์ สาธุชาติ

งานวิจัยเรื่อง : การใช้ ไส ้เดือนดินต่างสายพันธุ ์ต ่อ

ประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

กลุ่มที่ 10  สังคมศึกษาและการศึกษา

รางวัลที่ 1 น.ส.ณัฐฐา นพเก้า นายสุรวุธ งิ้วโสม

งานวิจัยเร่ือง : กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง

ภาษาอังกฤษส�าหรับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มที่ 11  สังคมศึกษาและการศึกษา

รางวัลที่ 1 น.ส.อารยา บุพศิริ น.ส.สโรชพรรฑ์ ไชยภักดี 

น.ส.ชมพูนุท หล้าจันทะ

งานวิจัยเรื่อง : แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลูกประคบ

สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจบ้านโคกนาดี

รางวัล Popular Vote  

นายเกียรติศักดิ์ บุพศิริ

งานวิจัยเรื่อง : การศึกษาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ

อีโคไลในน�้าเสียของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีจากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 

จ�านวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการ

ศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา กับศูนย์ DSS 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ 

วะสีนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนนโยบาย

และแนวทางการด�าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�าหรับ

นักศึกษาพิการเรียนร่วม 

จากนั้นศูนย์ DSS ได้น�าเสนอการด�าเนินการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เริ่มการจัดการต้ังศูนย์บริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการ เมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ชี้แจงการด�าเนินการ

รับนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ การคัดกรอง การแนะน�าการเลือก

สาขาวิชาที่เหมาะสม การจัดท�าระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา

นักศึกษาพิการเรียนร่วม การจัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการ

ศึกษานักศึกษาคนพิการ การสนับสนุน และบริการนักศึกษาพิการ

ทุกประเภท เพื่อให้สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ การจัดท�า 

ค�าขอรับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน การเสนอโครงการพัฒนาการ

จัดการศึกษาคนพิการ การจัดหาทุนค่าครองชีพนักศึกษา การฟื้นฟ ู

บุคลิกภาพ และสมรรถภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ และ 

พ้ืนฐานการประกอบอาชีพ ตลอดจนโครงการพิเศษน�าร ่อง

หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกการเรียนส�าหรับ

นักศึกษาพิการเรียนร่วม การแก้ปัญหาการเรียนร่วมของนักศึกษา

หูหนวกด้วยการจัดล่ามภาษามือในห้องเรียน การอบรมภาษามือ 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน การสอนเสริม และคนช่วยจดค�าบรรยาย  

การจัดหาเพ่ือนช่วย และส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับนักศึกษา

เฉพาะบุคคล พร้อมนี้ คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย

กับนักศึกษาพิการและเย่ียมชมส�านักงานศูนย์ DSS ห้องเทคโนโลยี

ส�าหรับนักศึกษาบกพร่องทางการเห็น ห้องท�างานและสอนเสริม

นักศึกษาหูหนวก โดยคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนได้ใช้เวลา

อย่างคุ้มค่าด้วยความตั้งใจ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ส�าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สกู๊ปข่าวเด่น	มรสน.
S c o o p  S N R U
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เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560 นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น�าทีมหัวหน้างานและบุคลากร

กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร โดยมี 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย 

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย ์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่7 (Thailand Human Library Network) ณ หอประชุม 

มหวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์

แห่งประเทศไทยได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิก

เครือข่ายได้ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานและยังเป็นเวทีในการ

เสริมสร้างความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างห้องสมุด

กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มรสน. 
เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

มรสน. ร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
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วันที่ 12 เมษายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีรดน�้าด�าหัวขอพรจาก

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อม

ภริยา และนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสกลนคร โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการ เอกชน 

และประชาชนร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุอัฐิธาตุ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ 

ณ วัดภูริทัตตถิราวาส อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี 

พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

ผู้บริหาร มรสน. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บริหาร มรสน. ร่วมรดน�้าด�าหัว ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด 



ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ฅน ค้น ศิลป์” จัดโดย

สาชาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก 

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 

เมษายน 2560 เพื่ อต ้องการให ้สาธารณชนได ้ เห็นถึ ง 

ความมานะ ความเพียรพยายามของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ

และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม ทั้งยังเป็นการเผยแพร่

ข้อขูลข่าวสารทางศิลปะ เป็นการสร้างโอกาสและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความรู ้ ความคิด และทัศนคติท่ีดีทางด้าน

ศิลปกรรมระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้ชมผลงาน

สาขาวิชาศิลปกรรมจัดนิทรรศการ “ฅน ค้น ศิลป์”
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เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจ�า 

ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  

โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศพร้อมกล่าวแสดง

ความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา 

ส�าหรับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้ 

นักศึกษาที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาได้รับทราบ 

ข้ันตอนในการขอส�า เร็จการศึกษา วิ ธีการและ 

หลักเกณฑ์การช�าระหนี้ส�าหรับผู ้ที่กู ้ยืม กยศ./

กรอ. พร้อมนี้ ได้มกีารบรรยายพเิศษในหวัข้อ “เทคนคิ 

การสมัภาษณ์งานเพือ่ความส�าเรจ็กบัอนาคตแรงงานไทย 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน 

รองประธานกรรมการผู ้จัดการ บริษัท จัดหางาน  

จ ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ�ากัด เพื่อให ้นักศึกษา 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป



มรสน. ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงเรียนวิถีธรรม มรสน. จัดกิจกรรมการแสดงปิดภาคเรียน

ผู้แทนอธิการบดี มรสน. ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โรงเรียนวิถีธรรม 

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการแสดง 

ปิดภาคเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ประจ�าภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีชุดการแสดง

จากน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 4 รุ ่นที่ 1 ที่ได้รับการฝึกซ้อมจากคุณครูมาเป็นอย่างดี  

โดยมีผู ้ปกครองและผู ้สนใจทั่วไปร่วมชมการแสดงและให ้

ก�าลังใจด้วยความชื่นชมในความสามารถ ตลอดจนความน่ารัก 

น่าเอ็นดูของเด็กๆ

เมื่ อ วัน ท่ี  24 เมษายน 2560 ผศ.ดร .จิตติ  

กิ ต ติ เ ลิ ศ ไ พศ าล  คณบ ดีคณะ วิ ทย า ก า ร จั ด ก า ร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้

พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

เนื่ อ งด ้ วยพระองค ์มีพระราชศรั ทธาและระลึกถึ ง  

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ 

เทสรังสี) จึงมีพระราชประสงค์ให้จัดพวงดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชา ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ�้าขาม  

บ้านค�าข่า ต�าบลไร่ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  

เป็นตัวแทนถวายพวงดอกไม้พระราชทาน พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดสกลนครร่วมพิธีในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา 

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจังหวัดสกลนครจัดขึ้น 

ณ ลานรวมน�้ า ใจไทสกล จังหวัดสกลนคร โดยมี  

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร  

เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดี 

พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้



เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	 2560	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดย	สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	จัดงานสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์และวันผู ้สูงอายุ	 ณ	 ลานวัฒนธรรม	 (หน้าอาคาร	 2	 คณะครุศาสตร์)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการถวายดอกไม้พวงมาลัยศาลเจ้าปู ่หนองหญ้าไซ	 พิธีไหว้พระพุทธรัชปัญญาบารมี	 ต่อด้วยการ 

“คืนชีวิตสู่หนองหาร”	 โดยการปล่อยพันธ์ุปลา	ณ	 บริเวณริมห้วยทราย	 และการแห่ดอกไม้	 ขบวนแห่พระพุทธรูปประจ�า 

แต ่ละคณะ	 ทั้ ง	 6	 คณะ	 พร ้อมด ้วยขบวนสงกรานต ์ 	 จากบริ เวณพุทธสถานพระพุทธรัชป ัญญาบารมี 	 ไปยัง 

ลานวัฒนธรรม	 จากนั้นเป ็นพิธีสรงน�้าพระพุทธรูป	 รดน�้าด�าหัวขอพรผู ้อาวุ โส	 อธิการบดี	 ผู ้บริหาร	 คณาจารย	์

ข ้าราชการ	 และรับประทานอาหารร ่วมกัน	 โดยมีครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกภาคส ่วนตลอดจน 

ผู ้ เกษียนอายุราชการที่ แต ่งกายด ้วยเสื้อย ้อมครามและ เสื้อลายสีสันสดใส	 เข ้ าร ่วมงานกันอย ่างคึกคักชุ ่ม ช่ืน 

เย็นกายและใจกันอย่างถ้วนหน้า

ครอบครัว มรสน. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

สมมาผู้ใหญ่สรงน�้าพระแห่ดอกไม
้




