


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยกิจกรรมในภาคเช้า เร่ิมด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์  

ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 และพิธีศาสนิกสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติโดยผู้น�าศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่น สตรีไทยดีเด่น และลูกกตัญญูดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องใน 

วันสตรีไทย และวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ณ มลฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร  

เป็นประธานในพิธี จากนั้น ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระต�าหนักภูพาน 

ราชนิเวศน์ และในภาคค�่าเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า

ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ มลฑลพิธีหอประชุม 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

C o v e r  S t o r y
เรื่องจากปก

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2560
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร

S a k o n  N a k h o n  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y

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	และมทีกัษะวิชาชพี

เอกลักษณ์

	 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

จัดท�ำโดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	

ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680	ถนนนิตโย	ต�าบลธาตุเชิงชุม	อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร	47000

โทร.	0	4297	0021,	0	4297	0094

โทรสาร	0	4297	0022

www.snru.ac.th

      : snruthailand 

ที่ปรึกษำ       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ปรีชา	ธรรมวินทร	 		อธิการบดี

ผศ.ชาคริต	ชาญชิตปรีชา		รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม	บุตรดี	 		รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 	 		ส�านักงานอธิการบดี

ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือน สิงหำคม 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	อุทุมทอง	 	รัตนกาญจน์		ค�าเพชรดี

เ	รื่	อ	ง	เ	ด่	น	ใ	น	ฉ	บั	บ

S p e c i a l   R e p o r t 
รายงานพิเศษ

02 11เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

08

รอบรั้ว	มรสน.
in  S N R U

มรสน. จัดพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ประจ�าปีการศึกษา 2560

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มรสน. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม

13สกู๊ปข่าวเด่น	มรสน.
S c o o p  S N R U 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560
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เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร จดักิจกรรม “ป่ัน ปล่อย ปลกู” เฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ  

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ส�าหรับกิจกรรมในคร้ังนี้ มีคณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชมรมปั่นจักรยาน

จังหวัดสกลนคร และชมรมปั่นจักรยานหนองหญ้าไซ เข้าร่วมกิจกรรม

ประมาณ 300 คน โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) เพื่อปล่อยปลา

ลงสู ่น�้าหนองหาร ต่อจากนั้นแวะกราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม

วรวิหาร หลวงพ่อพระองค์แสน และปั่นกลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร รวมระยะทางปั่นไป - กลับ 12 ก.ม. เม่ื่อกลับถึงมหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ประจ�าพระองค์ คือ 

ต้นรวงผึ้ง บรเิวณหน้าหอประชุมมหาวชริาลงกรณ และพ้ืนทีริ่มถนนด้าน

ข้างอาคาร 10 จ�านวน 65 ต้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ได้ออกก�าลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยท�ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคี

ของบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป

มรสน. จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ“ปั่น ปล่อย ปลูก”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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นางสาวบวรนันท์ ดาวกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(วท.บ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร สามารถสอบชิงทุนระดับปริญญาโทของโครงการ 

ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  

ประจ�าปีการศึกษา 2560 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาค

ภูมิใจกับ นางสาวบวรนันท์ ดาวกระจ่าง ที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนมา ณ โอกาสนี้

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสมรรถนะภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยได้เชิญวิทยากรช่ือดัง Mr. Christopher Wright  บรรยายในเรื่อง “ภาษาอังกฤษ แค่ Chris  

ก็มันแล้ว” (It’s fantastic, learning English with Christopher Wright) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก 

โดย Mr. Christopher Wright พูดถึงการพยายามปรับเปล่ียนทัศนคติในการฝึกภาษาในมุมมองต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา

เร่ิมต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถพูดได้ และยังมีการสอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เป็นเชิงวิชาการ  

และมีการเชิญตัวแทนนักศึกษาที่อยู่ในหอประชุมร่วมกิจกรรมตอบค�าถาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ

เสียงหัวเราะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้ท่ียังค้นหาแรงบันดาลใจในการเร่ิมต้นฝึกภาษาอังกฤษ

อย่างจริงจังต่อไปอีกด้วย

นักศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์ ได้รับทุนโครงการ สควค. 

ระดับปริญญาโท ประเภท Premium 

งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา มรสน. 
Mr. Christopher Wrightเชิญ 

ผู้สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง แนะนำาเทคนิคและพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
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เมื่ อวันที่  8  สิ งหาคม 2560 กองนโยบายและแผน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา 

มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย และ 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้แนวนโยบายการจัดท�างบประมาณรายจ่ายจากเงิน 

รายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ นายเกษม บุตรดี  

ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี ร่วมกันเป็นวิทยากร บรรยาย 

ในหัวข้อ “กรอบค�าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และหลักการจัดท�างบประมาณเงินรายได้  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ให้กบัผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากร ทราบเพือ่ด�าเนนิการตามระยะเวลาทีก่�าหนด  

เพือ่กองนโยบายและแผนจะได้ด�าเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร สถาบัน 

วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ 

Dr.Ghada H.Qaddumi ประธานสภาหัตกรรมโลกภาคพ้ืนแปซิฟิค World Crafts Council (WCC) พร้อมคณะ และ 

ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ จากประธานสภาหัตกรรมโลก เพื่อประเมินรับรองให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองแห่งผ้า

ครามธรรมชาติ (WCC Indigo Natural Dye City) ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และหอการค้าจังหวัดสกลนคร ด�าเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรม

ที่หลากหลาย สู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

จดัประชุมุการจดัท�าค�าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ 

และงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน.
ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ให้จังหวัดสกลนคร

เป็นเมอืงแห่งผ้าครามธรรมชาต ิ

(WCC Indigo Natural Dye City)

กองนโยบายและแผน มรสน. 
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร  จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ ธี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในระดับ

ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ อาคารเรียนฝ่ายประถม

ศึกษา โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยน้องๆ 

นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ ได้น�ามาลัยกราบคุณแม่ และ

ร่วมกิจกรรมอื่นๆ อย่างอบอุ่น

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดย งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา 

สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดสอบวัดระดับความ

สามารถทางภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาชั้นป ีที่  1  

ณ อาคาร 19 (อาคารเรียนรวม) ภายใต้โครงการพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา (English 

Language Proficiency Assessment Project : EPA) 

ส�าหรับการจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามระดับความสามารถทางภาษาจริง เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาให้ตรงกับ 

กลุ ่มเป้าหมายมากข้ึนโดยทางคณะผู้จัดขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ให้โครงการส�าเร็จไปได้ด้วยดี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มรสน. สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ภายใต้ โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา (English Language 

Proficiency Assessment Project : EPA)
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จากอิทธิพลพายุ “เซินกา” ที่เข้าปกคลุมประเทศไทย ท�าให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ต้อง

เผชิญกับสภาวะน�้าท่วม รวมถึงจังหวัดสกลนคร ได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน โดยช่วงกลางคืนของวัน

ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ในเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

ท�าให้เกิดน�้าท่วมในหลายพื้นท่ีและวงกว้าง รวมถึงถนนหลักหลายสาย ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวสกลนครอย่างมาก 

หลายพื้นที่น�้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และไร่สวน นาข้าวเสียหายหนัก

ส�าหรับการด�าเนินงานของ “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เร่ิมด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดสกลนคร 

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โดยทางมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมของคณะผู้บริหาร ผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเร่งด่วน  

พร้อมได้ชี้แจงและหารือร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม ได้แก่ การแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค การจัดท�า

อาหารกล่อง การให้นักศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร การจัดตั้ง 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม และในการด�าเนินงานดังกล่าวนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงกลุ่มบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศในการบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งบุคคลภายนอก หน่วยงาน 

ภาคเอกชนต่างๆ ก็ได้มีการสนับสนุนสิ่งของ และเงินบริจาคเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ในช่ือกองทุน “ราชภัฏร่วมใจ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม” มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะท�างาน ในการวางแผนด�าเนินการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน�้าลดในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การฟื้นฟูบูรณะวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน  

(2) การให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค (3) การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือยารักษาโรค การ

ดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต (4) การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร (5) การให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

และเครื่องยนต์ และ (6) การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการผลิต EM Ball (จุลินทรีย์ปรับสภาพน�้า)

มรสน. ร่วมกับ มหาวทิยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

ลงพื้นที่ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย
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จากแนวทางการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยหลงัน�า้ลดข้างต้นนัน้ 

มหาวิทยาลัยได ้มีการลงพื้นที่วิ เคราะห ์ข ้อมูลเ พ่ือส�ารวจ 

ความต้องการมาก่อนหน้านีแ้ล้ว และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ  

ในมหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแล รับผิดชอบ โดยมี

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกให้

บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ตามความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพของหน ่วยงานต ่อไป การด� า เนินงานในค ร้ังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั่วประเทศ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 

ท้องถิ่น ได้สานต่อเจตนารมณ์ของผู ้ที่ร ่วมสนับสนุนในการ 

เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จัดพิธีไหว้

ครูของนักศึกษาภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 

2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษา 

พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้น�าพานดอกไม้ธูปเทียนกราบคารวะบูชาครู และน้อมตน

เป็นศิษย์พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอีกทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์

ผู ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ท�าให้เราสามารถน�าไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและ

ครอบครัวได้ในอนาคต 
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้

กับนักศึกษาเรียนดี กีฬาดี และผู้น�านักศึกษา เพ่ือเป็นขวัญ

ก�าลังใจแก่นักศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและ

รุ่นน้องต่อไปและต่อด้วยการมอบโล่เกียรติยศและมอบเสื้อ

สามารถแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จาก

นั้นเป็นการมอบทุนการศึกษา ทุนคนดีศรีราชภัฏสกลนคร  

ทุนเถ ้าแก ่ ซินซิน ทุนการศึกษาจากสหกรณ ์ร ้ านค ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นอกจากนี้ คุณพ่อชูรัตน์ - 

คุณแม ่มะลิวัลย ์  เกษียรสินธ ์ ,  นางสมจิต เ ท่ียงตรง,  

คุณนุกรณ์ ประดับวงศ์, และคุณชาคริต วิเศษมี ได้มอบทุน

การศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบให้กับ

นักศึกษาที่มีความเหมาะสม พร้อมน้ีคุณนุกรณ์ ประดับวงศ์ 

ได้มอบรถกอล์ฟจ�านวน 1 คัน ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัด

“พิธีไหว้คร”ู ประจ�าปีการศึกษา 2560



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ

ในมหาวิทยาลัย จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจ�าปีการศึกษา 2560 เม่ือวันที่ 

10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนัก

ถึงประวัติ ความเป็นมา ความส�าคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจใน

ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และ

ถวายพานพุ ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

และตราพระราชลัญจกรเป็นตราประจ�ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและ

เกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ 

หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
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มรสน. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
สร้างความตระหนัก  “คนของพระราชา”
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เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ผศ.ชาคริต ชาญชิต

ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เพิ่มศักดิ์  

ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ และ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับ 

จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ในโอกาสเดินทาง

มาเยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน

พื้นที่จังหวัดสกลนคร ในการนี้ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส 

พิทักษ์คุมพล) พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีมาตรฐานฮาลาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ณ ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เมื่อวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2560  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้ 

แนวนโยบายในการจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี ต่อด้วยเป็นการบรรยาย

เรื่อง “ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี” โดย  

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จากน้ันผู้เข้าประชุมได้ฝึกปฏิบัติ 

โดยแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) และในวันที่  

18 สิงหาคม 2560 เป็นการน�าเสนอร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี  

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) 

และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จากนั้นเป็นการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดท�าแผน

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี จาก นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณเขตพื้นที่ 15 กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน.		ประชุมการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร	ระยะ	20	ปี	

มรสน. ให้การต้อนรับ จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ ให้ก�าลังใจ 

และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ 

คณะครุศาสตร์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สมาคม 

เทอร์โมอิเล็กทริกไทย และโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถี 

แห่งนวัตกรรม” เมื่อระหว่างวันท่ี 16 - 18 สิงหาคม 2560 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

ของพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ 

ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และสร้างความตระหนักทางด้าน

วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเปิดงาน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม

พิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ 

โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงจัดนิทรรศการทางวิชาการ งานวิจัย

นักศึกษา อาจารย์ ท้ัง 5 คณะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การแสดง 

ผลงานจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ การแข่งขัน

ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมซูโดกุ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวด

ร้องเพลง การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ การแข่งขันการประดิษฐ์

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน�้า  

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนครู

และนกัเรยีนจากโรงเรยีนในจงัหวดัสกลนครและจังหวดัใกล้เคยีงเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน. จัดกิจกรรม
“สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”



พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี

บรรยายธรรมเสริมสร้างการท�าดี “เราท�าดีด้วยใจ”
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานลาน

วัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2 “มนุษย์ สังคม วัฒนธรรม : เรียนรู้ ย้อมรับ และปรับเปลี่ยน” ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ร่วมใจจัดงานในครั้งนี้เพื่อน�าเสนอผลงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งทางด้านทักษะ

วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 

ซึ่งเน้นผลให้นักศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตลอดจนสามารถน�าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นิมนต์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  พระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และ

นักบรรยายธรรมชั้นน�าของประเทศ มาบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างการท�าดี “เราท�าดีด้วยหัวใจ” แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ และร่วมมันท�าความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้

ลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร ์ครั้งที่ 2

“มนุษย์ สังคม วัฒนธรรม : เรียนรู้ ย้อมรับ และปรับเปลี่ยน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน. จัดงาน



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฎสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษาสาขาวิชา

ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน 

อย่างคึกคัก 

ส�าหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สาธารณชน

ได้เห็นถึงความมานะ ความเพียรพยายามของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติและ

สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม ท้ังยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางศิลปะ 

เป็นการสร้างโอกาสและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ทัศนคติท่ีดี

ทางด้านศิลปกรรม และสร้างเสริมประสบการณ์สุนทรียะทางศิลปะระหว่าง 

ผู้สร้างผลงานและผู้ชมผลงาน พร้อมนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลนักศึกษาศิลปกรรม 

ผู้มีผลงานโดดเด่นประจ�า 2559 โดยนางสาวแพรวนภา สิมมาลา ซึ่งเป็นนักศึกษา

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประเภท

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาศิลปกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถ่ินส�าหรับนักศึกษา (การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง) ณ ห้องโถง อาคาร 1 เพ่ือถ่ายทอด 

แนวความคิด ค่านิยม ที่มีอยู่ อันมีองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินมากมายท่ีมีประโยชน์แก่นักศึกษาท่ีควรจะ 

ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้นักศึกษา สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ 

คะเลรัมย์ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์

สมศักด์ิ ศิริขันธ์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจ�านวน 150 คน ซ่ึงนักศึกษาสามารถ

ประดิษฐ์ขันหมากเบ็งได้อย่างสวยงาม และการด�าเนินโครงการส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	มรสน.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น	

(การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง)



ในการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ในการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาจักรยานประเภทถนน

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาจักรยานประเภทถนน

นายเจษฎา  จันทรเหลืองนายเจษฎา  จันทรเหลืองนายกิตติวินท วาทะวัฒนะ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ชั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร

เขารวมการแขงขันตะกรอชินลงประเทศไทยไดรับเหรียญเงิน

นายกิตติวินท วาทะวัฒนะ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ชั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร

เขารวมการแขงขันตะกรอชินลงประเทศไทยไดรับเหรียญเงิน


