


ด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” อีกท้ังยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร 

ส่วนพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและน�าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวราชภัฏ 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “วันราชภัฏ” ประจ�าปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวราชสดุดี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มรสน. จัดงาน “วันราชภัฏ”
ราชภัฏ : คนของพระราชา
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งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง
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ที่ปรึกษ�       

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร   อธิการบดี

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเกษม บุตรดี   ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา  ธานี   ผู้อ�านวยการกองกลาง

    ส�านักงานอธิการบดี

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจเยี่ยม มรสน.

มรสน. เปิดบ้านไทญ้อ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
กับการท่องเที่ยวชุมชน

กองบรรณ�ธิก�ร

บรรณาธิการบริหาร     นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล

บรรณาธิการ     นายรัตนกาญจน์  ค�าเพชรดี

ออกแบบปก      นายณัฐพล  น้อยนาง

ช่างภาพ      นายกิตติภัทร  ฝ่ายเทศ

พิสูจน์อักษร/ประสานงาน   นายวีรพรรณ  รัตนะ

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  

ร่วมช้ีน�าการพฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน ์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นครขูองแผ่นดนิ พฒันาท้องถิน่  

สูส่ากลด้วยนวตักรรม

พันธกิจ    

 1. ผลติบณัฑติทีมี่คณุภาพและคุณธรรม

 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

และถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถิน่

 3. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม

 4. พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรู้   

 5. บรหิารจดัการให้มคีณุภาพ 

อัตลักษณ์

 บณัฑติเป็นคนด ีมจีติสาธารณะ และทกัษะวชิาชพี

เอกลักษณ์

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการให้โอกาส

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

S c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน.

H o t  N e w s
ข่าวเด่น

มรสน. จัดงาน “วันราชภัฏ”
ราชถัฏ : คนของพระราชา

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

มรสน. จัดงาน
มหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่ 10
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เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ 

รองผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน 

เปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 

“ค�าข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ณ บริเวณริมห้วยทราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

พร้อมด้วยผู ้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู ้สืบทอด 

มูนมังอีสาน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 

นับเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  

ในการเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ส�าหรับครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “ค�าข้าว” จากดินสู่เล้า 

จากข้าวสู ่บุญ เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ ์

พื้นเมืองจังหวัดสกลนครและสอดคล้องกับนโยบายการ 

ขับเคลื่อนของจังหวัดสกลนคร และกลุ่มจังหวัดสนุก ท่ีมุ่งเน้น 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการ 

ร่วมกับหลายองค์กรท้ังองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชนในจังหวัดสกลนคร รวมถึงระดับเครือข่าย

อุดมศึกษาอื่น

มรสน. จัดงาน
มูนมังอีสานครั้งที่ 10
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กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

นิทรรศการบุญข้าว นิทรรศการวิถีวัฒนธรรม 6 กลุ่ม

ชาติพันธ์ุ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้าน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาแลง การแสดง 

แสง สี เสียง ประกอบนาฏกรรม “ค�าข้าว” จากดิน

สู่เล้า จากข้าวสู่บุญ และการแสดงของศิลปินช่ือดัง

ตลอด 3 วัน พร้อมทั้ง การแสดงจากวงดนตรีพื้นเมือง  

การประกวด แข่งขัน ทางวิชาการ อีกมากมาย

การจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมมือกับ

องค์กรภาครัฐและเอกชน และประชาชน ตลอดจน 

ระดับเครือข ่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ รวมถึง 

สภาวัฒนธรรม 18 อ�าเภอ ในจังหวัดสกลนคร ทีท่�าให้

งานน้ีมีเสน่ห์ มีชีวิตและมีสีสันด้วยการจ�าลองวิถีชีวิต

ของกลุม่ชาตพัินธุท์ัง้ 6 กลุม่ สร้างความประทบัใจให้แก่

ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ

คณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร น�าโดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ ์

จักรกรณ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย

บุคลากร จ�านวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานด้านการบริหาร 

งานวิจัย และงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

และนอกจากน้ียังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้งานร่วมกัน

ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 

 อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ให้การต้อนรับ

คณะสถาบันวิจัยและพัฒนาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง6

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน

เปิดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 27 และกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์  

สิทธิ ไตรย ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช ่วยว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ โดยมี ผศ.ภวัต มิสย์ดี คณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม

สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
การประชุมในครั้งนี้  เป ็นการรวมกลุ ่มผู ้บริหารของคณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริหาร 

งานวิชาการ และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมท้ังท�าหน้าที่ช่วยในการ 

ติดตามผลการด�าเนินงานของ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในแต่ละแห่ง และแลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังในด้านการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ของหลักสูตร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยและด้านการ

บริการวิชาการ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายหรือเสวนาทางวิชาการโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับผู ้มีประสบการณ ์

ในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกด้วย ซ่ึงความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการเสวนา 

จะถูกน�าไปถ่ายทอดให้กับคณาจารย์และบุคลกรในสังกัด เพื่อใช้ในการพัฒนา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

มรสน. จัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 27
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มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินได้ร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริม

ความสามัคคีภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน” เพ่ือ 

เสริมสร้างจิตส�านึกให้คนในชาติมีความรักหวงแหนและธ�ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัย เข้าใจ

สิทธิหน้าที่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยาย “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการน้อมน�าศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาท้องถ่ิน” โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การบรรยาย “ความส�าคัญของ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ รักสามัคคี” โดย พันเอกชลรบ ช�านาญพล จาก มลฑลทหารบกท่ี 29 และ 

ทีมจิตอาสา 904 และการบรรยาย “ความส�าคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” โดย  

ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ 

ของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับและ 

กล่าวรายงานแก่ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี  

ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

สําหรับหนุ่มสาวชาวราชภัฏสกลนคร
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เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการ

ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี อาจารย์ 

สุรสิทธิ์ อุ ้ยปัดฌาวงศ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ  

คณะผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จ�านวน 11 แห่ง น�าโดย  

ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทร์สวรรค์ ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะต�าแหน่ง

เลขานุการเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยในที่ประชุมได้รับฟังการน�าเสนอแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ

ข้อมูลเพื่อเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถ่ินด้วยการสนับสนุนการท่องเท่ียว และการเพิ่มรายได้ด้วยมูลค่าทางด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม และพิจารณารายละเอียดในการจัดท�าวารสาร “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” เพื่อร่วมผนึกก�าลังความร่วมมือในการ 

ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดท�าวารสารวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยความร่วมมือ

ในการจัดงานเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการเช่ือมความสัมพันธ์บุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื คร้ังที ่5 จัดข้ึนระหว่างวนัที ่24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมจามจรุ ี1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน โดยกิจกรรม 

ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร การประกวดน�าเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรมเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน ์

แก่นักศึกษาและอาจารย์ต่อไป และนอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  

เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ณ โรงยิมเนเซ่ียม 

หลังเก่า ประกอบด้วย การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ และกีฬาฮาเฮ

มรสน. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มรสน. เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคอีสาน
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เมื่อวันที่  29 มกราคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ

อบรม “พ้ืนฐานการเงินส�าหรับนักศึกษายุค 4.0 โดยมี อาจารย์ 

ดร.น�าพร อินสิน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยการอบรม 

ในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อให ้นักศึกษาได ้รับความรู ้  และ 

การถ่ายทอดประสบการณ์ จากคุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ 

หรือโค้ชนิ ซึ่งเป็นวิทยากรพิเศษที่อยู่ในวงการที่ปรึกษาด้านการ

วางแผนการเงิน

เนื่องจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันและอนาคต เป็นคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า คน Gen Z นั่นคือคนกลุ่ม 

ที่เกิด หลังจากปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา คน Gen Z นี้ จะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เรียนรู้และรับข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเป็นคนที่มีความอดทนต�่า ชอบท�างาน 

หลายอย่างพร้อมกัน เนื่องจากคน Gen Z นี้ ชอบความเป็นอิสระและกล้าได้กล้าเสีย จึงมีนักศึกษาจ�านวนมากที่ต้องการท�า

งานเป็นผู้ประกอบการของตนเอง โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองศึกษามาเป็นพื้นฐาน หากแต่ยังขาดประสบการณ์ ทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการจัดการทางการเงินพื้นฐาน ที่จะท�าให้สามารถเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างทักษะการจัดการการเงินให้แก่นักศึกษา หากนักศึกษามีทักษะ

การจัดการทางการเงินแล้ว จะท�าให้นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคตต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานรวมน�้าใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร 

ประจ�าปี 2562 “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด

สกลนคร ซึ่งมีคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจาก

จังหวัดสกลนคร ให้จัดชุดการแสดงดนตรีพื้นเมืองร่วมแสดงท่ีเวทีแสดงวัฒนธรรม และติดตามประเมินผลในภาพรวม ซึ่งมี 

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

เปิดงาน โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมซุ้มนิทรรศการผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการอบรม

“พื้นฐานการเงินสําหรับนักศึกษายุค 4.0”

มรสน.ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงาน

รวมน�้าใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร
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เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ องคมนตร ีพร้อมคณะ ตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสกลนคร ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร ในการพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ซึ่งได้ด�าเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ สู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  

ให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่บ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล อ�าเภอ 

เต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อาทิ การยกระดับและการเพิ่มมูลค่ามะเขือเทศ 

โครงการกระบวนการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การยกระดับภูมิปัญญาด้ังเดิม 

ข้าวกล้องงอก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ และการสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาผ้าคราม               

โอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม 3,000 คน ในเรื่องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร และพระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

หน้าที่ของครูในการอบรมสั่งสอนเด็ก และคุณลักษณะของครู ให้กับนักศึกษา จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุป การด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี และคณะผู้บริหาร และในช่วงบ่าย 

ได้ลงพืน้ทีพ่บประชาชนบ้านนางอย อ�าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร พืน้ท่ีเป้าหมายท่ีได้พฒันาร่วมกบัภาคเีครอืข่ายด้วยกระบวนการ

วิจัยท้องถ่ิน ที่เน้นการสร้างคนสร้างการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชนเป็นผู้ท�าวิจัย ร่วมออกแบบปฏิบัติการ 

บนพื้นฐานข้อมูลชุมชน สู่การพัฒนาและยกระดับการใช้ความรู้ในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น้อมน�ามาเป็นหลักการในการด�าเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ มรสน. ในการพัฒนาท้องถิ่น
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เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะและร�าลึกถึงดวงวิญญาณทหารผ่านศึก คุณงามความดีและความส�าคัญของ

ทหารผ่านศึกผู้เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตเพื่อประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อดีตนักรบของชาติ ณ อนุสาวรีย์

วีรไทย ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 โดยมีหน่วยทหาร ต�ารวจ พลเรือน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ชมรม

ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ด้วยระบบการเที่ยววิถีชาวนาไทยผสานวัฒนธรรมชุมชนในเขต

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นการยกระดับและต่อยอด 

การท่องเที่ยววิถีชาวนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร 

หนองคาย และร้อยเอ็ด เพื่อวางแผนการตลาดและแผนกลยุทธ์ 

ตลอดจนการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

และเพื่อการยกระดับการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน             

คร้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีเพื่อรับฟังผลการด�าเนินงานของพื้นที่ 4 จังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ 

ผู้ทรงวุฒิจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) เพื่อวางแผนกลยุทธ์ 

และการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวัตถุประสงค์โครงการที่ด�าเนินงานผ่านมาด้วยดี เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดยใช้ระบบการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทยผสานวัฒนธรรมชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และพัฒนาระบบ

การท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย และจะส่งผลประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน เกิดอาชีพ ชุมชนรักษ์และหวงแหนในอาชีพชาวนาและวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ และลดการย้ายถิ่นฐาน 

ของแรงงาน ชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชน 

มรสน.

ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องใน

“วันทหารผ่านศึก”

มรสน. จัดเวทีการคืนข้อมูล การวิจัยการท่องเที่ยวชาวนา สู่การพัฒนา

แผนกลยุทธ์ การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ชาคริต  

ชาญชติปรชีา รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร เป็นประธาน 

เปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อ 

ก�าหนดระดับต�าแหน ่งสูง ข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ โดยในครั้งนี้ได ้รับเกียรติจาก 

อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภท

บัญชีรายช่ือจากส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย

งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

ค ่ างาน ต�าแหน ่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช�านาญการ ส�าหรับคณะ

กรรมการประเมินค่างาน ฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเป้าหมายคณะ

กรรมการประเมินค่างาน ฯ

Home room เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จัดประจ�าในทุกปี

ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าโดย อาจารย์ ดร.น�าพร  

อินสิน ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมนี้เป็นการ

แชร์ประสบการณ์ จากรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาและเข้าสู่การท�างาน

จนประสบความส�าเร็จในชีวิต น�าเรื่องราวมาถ่ายทอดให้แก ่

รุ ่นน้องได้น�าไปปรับใช้ และจะเห็นว่ากว่าจะประสบความ

ส�าเร็จ มาจากการต้ังเป้าหมายในชีวิตอย่างไร และท�าอย่างไร

ให้ไปถึงเป้าหมายนั้น โดยในปีนี้ ผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ ได้แก่  

นายปิยะราช เทพคนดี นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เรียนจนในปีการศึกษา 2555 ที่ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจหนุ ่มท่ี 

ประสบความส�าเร็จในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา 

เพ่ือสุขภาพแบรนด์ดัง พร้อมนี้ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  

แก่น้อง ๆ อีกด้วย

มรสน. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน 
เพือ่กาํหนดระดบัตาํแหน่งทีส่งูขึน้ของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จัดกิจกรรม Home Room 

แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง
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เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียน 

การสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM” ณ โรงแรม พี ซี พาเลช 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซ่ึงการจัดการ

อบรมครั้งนี้ ด�าเนินงานโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของ

การเรียนวิชาดังกล่าว แต่ในช่วงทีผ่่านมากระบวนการนีม้คีวามยากต่อการเข้าใจ 

จึงเกิดการพัฒนาตัวแบบ STEAM ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหา 

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา ให้นักเรียนเช่ือมโยง

ความรู้และเข้าใจ เนื้อหาในระดับลีกอย่างครอบคลุมและมีเหตุผล

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้เล็งเห็นความ

ส�าคัญของการพัฒนาก�าลังคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตาม

แนวทางจาก STEM สู่ STEAM จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ พัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู ้ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 จัดอบรมในระหว่างวันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 

2562 โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่าจาก

โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ  

เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน

มรสน. จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM” 

ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
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เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร น�าคณาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ร ่วมโครงการชุมชนวิชาการเพ่ือส ่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กับการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมท้ังกิจกรรม 

“เปิดบ้านไทญ้อ” โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายโสภณ 

สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการนายอ�าเภอโพนนาแก้ว เป็นประธาน 

ในพิธี

“บ้านไทญ้อ” เป็นผลจากการด�าเนินโครงการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มุ ่งหวังให้ชุมชน

เกิดรายได้ สามารถพึ่งตนเอง โดยใช้วิถีชีวิตเป็นจุดเด่น น�าสู่การเป็นชุมชนด้านการท่องเท่ียว โดยในปี 2560 ได้ก่อตั้งเป็นศูนย ์

เรียนรู้ลานวัฒนธรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านแป้น ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์ให้ต้ังอยู่ในพื้นท่ีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ�ารุง 

จนมาถึงปี 2561 ได้สร้างจุดเด่นเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ ท่ีพร้อมให้บริการข้อมูลวิถีชีวิตชุมชนบ้านแป้นแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้  

“บ้านไทญ้อ หรือ เฮือนไทญ้อ” หลังนี้ และในปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันพัฒนา

ต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน และนอกจากการ “เปิดบ้านไทญ้อ” ของชาวชุมชนบ้านแป้นในคร้ังนี้ 

ยังเป็นการร่วมท�าบุญตาม ประเพณีบุญเดือนสาม ประจ�าปี 2562 ของชาวบ้านแป้นอีกด้วย ซ่ึงชาวบ้านแป้นมีชีวิตผูกพันอยู่กับ

ความเชื่อทางศาสนา จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12 โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ดังเช่น 

บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม 

มรสน. เปิดบ้านไทญ้อ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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ทางด้านอาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค�านึงถึง 

บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นและได้ตระหนักถึงพันธกิจด้าน  

งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งการ

ให้บริการวิชาการนอกจากท�าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัย

ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่ อาจารย์ และบุคลากร อันจะน�าสู่การพัฒนา

มหาวิทยาลัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน ภายใต้

กรอบแนวคิดการด�าเนินงานท่ีมีการปักหมุดพื้นท่ี เพื่อช่วยให้

สามารถติดตามผลการด�าเนินงานหรือติดตามผลส�าเร็จของงาน 

ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บ้านแป้น เป็นพ้ืนที่ส�าคัญพ้ืนที่หนึ่งที ่

มหาวทิยาลยัได้ให้ความสนใจและมกีารบรกิารวชิาการอย่างต่อเนือ่ง 

จนเห็นผลส�าเร็จของการบริการวิชาการในหลายด้าน  และโครงการ

ชุมชนวิชาการเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กับการท่องเที่ยว 

ชุมชน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้แนวทางการด�าเนิน โครงการ 

แก่ส่วนราชการภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้น�า

ชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และดึงศักยภาพของชุมชน 

ให้สามารถพัฒนาสินค้า และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครได้
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เมื่ อ วั นที่  7  กุ มภาพันธ ์  2562  หลั ก สูตรวิ ชาภาษาไทย  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานภูมิปัญญาอาศรม 

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษาและคนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภาษา

และวรรณกรรมของชาติและท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น 

ชมการแสดงละครพากย์ผญาประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “กลฮักกาด�า” 

จากชุมนุมวรรณศิลป์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการเสวนา 

การสะท้อนผลการเรียนรู้และการน�าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง “องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด” ณ อาคาร 13 ชั้น 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี อาจารย์ ดร.มาลี 

ศรีพรหม ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาและวิทยากร

ในการเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู ้และ

การน�าไปใช้ประโยชน์เรื่อง “องค์ความรู ้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด”  

เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการการจัดการความรู้เรื่องกระบวนการการย้อมสีครามในตจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และส่งเสริมช่องทางการตลาด ร่วมถึงการส่งเสริมการผลิต และการจ�าหน่ายผ้าย้อมครามที่มีคุณภาพของชาวอ�าเภอเต่างอย  

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการน�าไปใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้โดยตัวแทน

หมู่บ้าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านครามและการจัดการความรู้ การโหวตผลิตภัณฑ์จากโครงการท่ีผ่านการออกแบบและผลิตโดย

ชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามคุณภาพที่น�ามาจ�าหน่ายจากชาวบ้าน 5 ชุมชนในอ�าเภอเต่างอย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดเสวนา    คราม

คณะครุศาสตร์ มรสน. จัดงาน 

ภูมิปัญญาอาศรม 
สืบสานวรรณกรรมท้องถิ่น
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เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 4 

“On Song E-San : พ้ืนท่ีสื่อสารวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม

ท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิต

ประจ�าวันได้ ซ่ึงกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการอาหาร

อีสานร่วมสมัย นิทรรศการศิลปะ และการประกวดวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยใน

ส่วนของกิจกรรม ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน คือ “ดนตรีใต้ต้นไม้ : พื้นที่

สื่อสารวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย” ประกอบด้วยวงดนตรี SNRU BAND 

วงสายคุบาร์ และ การเสวนาภาษาเพลง “ดนตรีพื้นที่สร้างสรรค์ : จาก

วัฒนธรรมเรื่อง เล่าอีสานสู่บทเพลงเพื่อการสื่อสารในตลาดวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ ์ 2562 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการท�างาน จัดโดย งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 

ส�านักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมีบุคลากรจ�านวน 100 คนเข้าร่วมอบรม เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ

ให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสมแก่การให้บริการต่อผู้มารับบริการ สร้างความเช่ือมั่น มั่นใจ 

พร้อมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร และเพ่ือพัฒนาให้บุคลากร

ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของภาษาในการพูดและการแสดงออกกริยาท่าทาง มีศิลปะใน

การจูงใจในการบริการได้อย่างดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4 

“On Song E-San : พื้นที่สื่อสารวัฒนธรรมร่วมสมัย”

มรสน. จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

และการสื่อสารในการทํางาน
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เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี สกลนครมิลค์คัพ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึึงท�าการแข่งขันระหว่างวันท่ี 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามฟุตบอลหลังอาคาร 7  

และโรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

และ ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะจัดการแข่งขัน พร้อมท้ังร่วมชมและให้ก�าลังใจแก่เยาวชน ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 

อายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ

ส�าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี สกลนครมิลค์คัพ เริ่มท�าการแข่งขั้นตั้งแต่ 

พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการวัฒนธรรม 

อาหารอีสาน สู ่ครัวโลก การแข่งขันประกวดส้มต�าลีลา  

ณ ลานกิจกรรมอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ 

เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาในคณะ

วิทยาการจัดการ ส่งทีมเข้าแข่งขันประกวดส้มต�าลีลา เพื่อ 

ส ่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู ้ ในการอนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรมอีสาน แสดงความสามารถและแสดงออกทาง

ความคิดสร้างสรรค์ในการต�าส้มต�า

มรสน. ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน “สกลนครมิลค์คัพ” ครั้งที่ 18
ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาการจัดการ 

จัดการแข่งขันประกวด ส้มต�าลีลา
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ประมวลภาพการจัดนิทรรศการ มรสน. 
งานรวมน�้าใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
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