


นกัศึกษา มรสน. 

สง่เสรมิประชาธิปไตย 

ใสใ่จหนา้ท่ีพลเมือง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภา

นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวชิรา

ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้มีคณะกรรมการ

บริหารนักศึกษา มาด�าเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์และปฏิบัติ

หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งบรรยากาศในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างคึกคัก

ในส่วนของนายกองค์การบริหารการศึกษา ที่มีผู้ลงสมัครจาก 2 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 

พรรคพลังราชภัฏ และหมายเลข 2 พรรคราชภัฏร่วมใจพัฒนา ซึ่งผลการเลือกตั้ง เป็นทางด้าน

นางสาวสุดารัตน์ ใจเที่ยง ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคราชภัฏร่วมใจพัฒนา ได้ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 และไม่ว่าผลการเลือกต้ังจะออกมา

เป็นอย่างไร ผู้สมัครทั้ง 2 คนได้ให้สัมภาษณ์ และแสดงทัศนะเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ ในแง่ของ

ประชาธิปไตยในรั้วมหาวิทยาลัย และการที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครร่วมกันต่อไปในอนาคต

เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

นางสาวสดุารตัน ์ใจเท่ียง

นกัศึกษาสาขาวิชารฐัศาสตร์

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์



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

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนมีน�คม พ.ศ. 2562

จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

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
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สภามหาวิทยาลัย
เข้าตรวจเยี่ยม
บัณฑิตวิทยาลัย

มรสน. คว้ารางวัลนิทรรศการ
ในงานมหกรรมวิจัยส่วยภูมิภาค

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

เ รื่ อ ง เ ด่ น ใ น ฉ บั บ

เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

กองบรรณ�ธิก�ร

บรรณาธิการบริหาร     นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล

บรรณาธิการ     นายรัตนกาญจน์  ค�าเพชรดี

ออกแบบปก      นายณัฐพล  น้อยนาง

ช่างภาพ      นายกิตติภัทร  ฝ่ายเทศ

พิสูจน์อักษร/ประสานงาน   นายวีรพรรณ  รัตนะ

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

R e s e a r c h  N e w s
ข่าววิจัย

นักศึกษา มรสน. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ใส่ใจหน้าที่พลเมือง

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  

ร่วมช้ีน�าการพฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน์  

 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

จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

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. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกรุมารี
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เมื่อระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร และทรงติดตามการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริของ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับตระเวนชายแดนที่ 23  ในความรับผิดชอบของฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้สนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โดยในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 

2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์ และคณะท�างาน 

ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จและถวายรายงานการสนับสนุนกิจกรรมการการเรียน 

การสอน ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านหาดทรายเพ อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในการนี้ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสื่อการเรียนการสอนท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ได้ร่วมด�าเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนอัจริยะช่วยเด็กท่ีมีปัญหา 

ด้านการอ่านเขียน หรือสมาธิสั้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เออาร์ หรือความเสมือนแบบ 3 มิติ และการน�าเสนอวิธีการ 

ท�าไม้กวาดโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่สามารถน�าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมาถ่ายทอดเป็นภาษาสากลได้ ซ่ึงสมเด็จพระเทพ 

รัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและแย้มพระสรวลในความน่ารักของเด็ก ๆ  พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎร 

ที่ไปรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น

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

อธิการบดี นํําคณะทํางานฝ่ายโครงการพิเศษ มรสน. เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ 

พร้อมถวายรายงานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

ใน รร.ตชด. ที่รับผิดชอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน 

และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเฝ้า ฯ รับและส่งเสด็จเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและแสดงออกถึง 

ความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเป็นการส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29  

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ของหน่วยงานที่ผ่านการรับรองการประเมินส�านักงานสีเขียว Green Office  

ประจ�าปี 2561 ระดับดีมาก ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดมอบรางวัลแก่สถาน

ศึกษา สถานประกอบการโรงแรม ส�านักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G-Green ประจ�าปี 2561  

เพื่อเชิดชูเกียรติภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่วิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริม

ให้ตราสัญลักษณ์ G-Green ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากข้ึน ซ่ึงงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green จากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มรสน. ร่วมเข้าเฝ้า ฯ รับและส่งเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มรสน. รับรางวัล

ตราสัญลักษณ์

G-Green
ระดับประเทศ
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เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิต

วิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน

และร่วมคิด ร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่าง

ดจีากบุคลากรในสังกัด โดยมี รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล  

ผู้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ และได้น�าเสนอข้อมูล 

พื้นฐาน ผลการด�าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมและ

โครงการที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

โครงการที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบาย

ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

ดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัยควรเป็นหน่วยงานจัดการ

ความรู ้งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และงานวิจัยนั้นควรมีการสังเคราะห์สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง

หลักสูตรควรก�าหนดทิศทางการพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพใหญ่ และงานวิจัย 

เมื่อน�ามารวมกันจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน 

โดย ไม่แยกส่วน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้งานวิจัย 

มีคุณภาพและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

หลักสูตรควรให ้นักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าให้เด็ก

ในจังหวัดสกลนครมีปัญหาด้านความฉลาดทางสติ

ปัญญาต�่า คะแนน O–NET ต�่า หรือการใช้สารเคมี

อันตรายในอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่ส่งผลต่อ

พัฒนาการของเด็ก เป็นต้น

จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้าตรวจเยี่ยม 

บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรมีการบูรณาการ

หลักสูตรร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ 

หรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่

หัวข ้อวิทยานิพนธ ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา ควรให้สอดคล้องกับหลักสูตรและต�าแหน่งงาน 

ของนักศึกษา (กรณีนักศึกษามีงานประจ�าอยู่แล้ว)

กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ที่ก�าหนด บัณฑิตวิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหาร

จัดการอย่างไรบ้าง 

กรณีการพ้นสภาพของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง เช่น  

การขยายเวลา การเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งนี้ การขยาย

เวลาควรไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานอุดมศึกษา

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (กรณี 

เรียนฟรี) เป็นกรณีพิเศษ ให้บัณฑิตวิทยาลัยปรึกษา

หารือกับหลักสูตรเพื่อก�าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ และน�าเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย กองนโยบาย

และแผนจะจัดส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้ประเมิน

การใช้จ่ายงบประมาณจากรายรับและรายจ่ายใหม่อีกครั้ง 

ทั้งนี้ เมื่อส้ินเดือนมีนาคมขอให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงาน

รายรับและจ�านวนนักศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบกับรายรับจริงที่งานคลัง

ได้รับต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัยควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าท่ีของหน่วยงานให้ชัดเจน ซ่ึงควรเป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ใช ่

เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาโดยตรง  

(การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการศึกษาควรเป็นหน้าที่ของ

คณาจารย์ท่ีสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นอาจารย์สังกัด

คณะต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน)
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ส�าหรับการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ครั้ ง ท่ี  2 เป ็นหลักสูตรการบริหารและจัดการ ภายใต ้

โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง 

พระราชด�าริ อพสธ. ในงานส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ เข ้าร ่วมเกิดความเข้าใจ

แนวทางการด�าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ประกอบ

ด้วยงานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน  

งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 6  

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

โดยกระบวนการบรรยายท�าความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติ

ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ  โดยได ้รับเกียรติจาก นายอ�านาจ 

ชนชนะชัย ท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ นางสาวปัทมวรรณ ราศรี เจ้าหน้าท่ี 

งานในพระองค์ จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 135 คน จาก 34 หน่วยงาน 

ประกอบด้วยบุคลากรจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล

ในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการ

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งท่ี 2 ประจ�าปี 

2562 โดยมี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. จัดประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2
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เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ภายใต้โครงการ 

การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ในสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร ให้บุคลากร

ทางการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และศิษย์เก่าจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ โดยมี 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรม พี ซี พาเลซ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได ้เห็นความส�าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรในการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM สู่ STEAM  

จึงจัดการอบรมในคร้ังน้ีขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจการจัดการ

เรียนรู ้ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ ช ่วยเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู ้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมการอบรม

ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา และศิษย์เก่าจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 

การพัฒนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนากร  

พละชัย อดีตรองผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ บรรยายเร่ือง “การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทาง 

STEAM” และ อาจารย์ธราเทพ  เตมีรักษ์ อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร บรรยายเรื่อง “เรือเร็วข้ามสมุทร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน.

จัดอบรมการเรียนรู ้

ตามแนวทางแบบ STEAM
ครูปฐมวัย - ครูประถมศึกษา
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เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ ประจ�าปีการศึกษา 2561 

“ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 40” ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน

ส�าหรับการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ ประจ�าปี

การศึกษา 2561 “ห้วยทรายเกมส์ ครั้งท่ี 40” จัดข้ึนระหว่างวันที่  

18-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือ 

เสริมสร้างสุขภาพและความสามารถด้านกีฬา คุณธรรม จริยธรรม 

ในการแข่งขันกีฬา ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน 

ต่างคณะ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหาร

นักศึกษาและคณะทั้ง 6 คณะ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล 

กรีฑา การแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ดของผู้น�านักศึกษา เป็นต้น และ 

ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม กองเชียร์ยอดเยี่ยม  

เชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์ยอดเยี่ยม ในช่วงเย็นเป็นการมอบ

เหรียญรางวัลและมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทต่าง ๆ 

และพิธีปิดการแข่งขัน โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา

มรสน. จัดการแข่งขันกีฬา
“ห้วยทรายเกมส์”



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 11

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย อาจารย์ ดร.มาลี 

ศรีพรหม ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน

ทางเลือก พร้อมด้วยนักวิจัย ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย “ชุดเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” (Thermoelectric 

Devices Fabrication Kit) ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562 (Regional Research Expo 2019) “งานวิจัย

สร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งนิทรรศการ

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก โดยมี พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  

และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงของประเทศ”

ส�าหรับนิทรรศการงานวิจัย “ชุดเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน 

ทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจากชุดเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ซ่ึงได้ 

รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ เข้าชมนิทรรศการ ในการน้ี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถคว้ารางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ชุดเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” โดย อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา รองผู้อ�านวย

การสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลพร้อมด้วยเงินรางวััลและใบประกาศเกียรติคุณ

R e s e a r c h  N e w s
ข่าววิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. 
คว้ารางวัลมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค
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เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 งานอนามัยและสุขาภิบาล 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ 

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และทีมพนักงานฉุกเฉิน

ทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 1669 จัดอบรม 

การช่วยฟื ้นคืนชีีพขั้นพ้ืนฐานอย่างถูกต้องและทันท่วงที  

หรือ CPR ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉิน 

การจ�าลองสถานการสมมุติ โดยมี บุคลากร นักศึกษา และ

ชมรมกู ้ ภัยพระพุทธรัชช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เข้าร่วมในการอบรมและฝึกซ้อมในครั้งนี้

หลักสูตรการฟื ้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน เป ็นหลักสูตร

ท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก ท่ีส่งเสริมให้ผู ้เข้ารับการอบรม 

ได้รับความรู ้ที่ถูกต้องและรับการฝึกฝนอย่างช�านาญ เพ่ือ 

เพิ่มโอกาสให้ผู ้ป ่วยหรือผู ้ที่ได ้รับบาดเจ็บมีชีวิตรอดและ 

กลับคืนมาใช้ชี วิตแบบปกติได ้ ผู ้ เข ้าร ่วมอบรมสามารถ 

น�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และทันท่วงที และมีทักษะ 

ในการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู ้ป ่วยหรือผู ้บาดเจ็บ 

ข้ันวิกฤตอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันและควบคุม

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเสวนาในหัวข้อ “ภาวะผู้น�านักศึกษา

ยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย” พร้อมรับฟังนโยบายของผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ณ ห้อง 19212  

อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งในโอกาสนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายนัทกร ลาดบัวน้อย 

จากพรรคพลังราชภัฏ พร้อมน�าเสนอนโยบายเด่น เช่น สานต่อกิจกรรมส�าคัญ และริเริ่มกิจกรรมที่แปลกใหม่ ให้นักศึกษาทุกคน

มีส่วนร่วม ส่วนหมายเลข 2 นางสาวสุดารัตน์ ใจเที่ยง จากพรรคราชภัฏร่วมใจพัฒนา มาพร้อมกับนโยบายเด่น เช่น ลดอัตราการ

เก็บ AC เพิ่มเสรีในการร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณชมรม โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาเข้าร่วมรับฟังกันเป็น

จ�านวนมาก

มรสน. จัดอบรม CPR 
และฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉิน

ผู้สมัคร นายกองค์การนักศึกษา มรสน. ขึ้นเวทีนําเสนอนโยบาย
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เมื่อวันท่ี 5-7 มีนาคม 2562 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน

สัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปี 2562 โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร บุคลากรส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนักศึกษาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารบรรณ

ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกิจกรรมภายใน

งานประกอบด้วย ห้องสมุดมีชีวิต Human Library ในปีนี้ 

น�าเสนอเรื่อง “การเปิดช่องทางธุรกิจภูหวานคอฟฟี่” วิทยากร

โดยคุณกรรณิการ จันทร์พา เจ้าของธุรกิจร้านภูหวาน และ

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู ่ตลาดแรงงาน 

ในยุคดิจิทัล” โดย บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)  

“ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ด้วยทักษาการอ่านและการเรียนรู ้” 

โดย รศ.ดร.น�้าทิพย์ วิภาวิน “การออกแบบระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา” โดย ผศ.ดร.อิฐอารัญ ปิติมล และ 

“Classroom in the Future and VR Technology” โดย 

บริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรม

แชะ โชว ์ แชร ์ ภาพห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุดสัมพันธ ์  

การประดิษฐ์สมุดท�ามือ การแข่งขัน E-Sport และ SNRU  

Book & ICT Fair 2019 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจ

จากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

งานกันเป็นจ�านวนมาก

จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปี 2562

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง14

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและ 

สีธรรมชาติ ภายใต้โครงการการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

สู่สากล โดยให้ศูนย์คราม สังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบทบาท 

และภาระกิจหลักในการเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มีการบริการวิชาการและขยายเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านครามมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และเมื่อ พ.ศ. 2561 ได้เริ่มด�าเนินงาน 

แผนงานบรูณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ช่ือโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลขึ้น มีการ

ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 5 จังหวัดประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น และในปี พ.ศ. 2562 

ได้ขยายพื้นที่ประกอบด้วย สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองบัวล�าภู และเลย เพื่อออกแบบและพัฒนาลวดลาย 

ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของตลาดสากล และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ออกสู่ตลาดสากล ด้วยเทคนิคการขายแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง

ห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต สามารถรับค�าสั่งซื้อและจัดจ�าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของ

โครงการ และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการพัฒนา ส่งเสริมด้านการออกแบบลวดลาย แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดสู่สากลต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

รองอธิการบดีฝ ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เป ็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณภาพ

และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ ้าย้อมครามและสีธรรมชาต ิ

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ณ โรงแรม พี ซี พาเลซ การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่อง

มาจาก เวทีระดมความคิดเห็นห่วงโซ่คุณค่าของคราม เรื่อง 

มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product : G) และสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) “ผ้าคราม 

ธรรมชาติสกลนคร” ซึ่งถือเป ็นเรื่องทีี่ เป ็นความต้องการ 

โดยแท้จริง และมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน จาก 26 กลุ่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดอบรม 
คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ครามและสีธรรมชาติ
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เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาภาษา

อังกฤษเพื่อวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์” ณ หอประชุมจามจุรี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การด�าเนิน

ชีวิตความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความ

ส�าคัญ แต่ไม่เพียงพอส�าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 

ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย ์

โดยครูช ่วยแนะน�าและช ่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช ่วยให ้นักศักษา 

แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู ้ของตนเองได้  

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่น

ส�าหรับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครูในคร้ังนี้ ได้รับ

เกียรติจาก อาจารย์จิตปภา สุพันธะ หรือครูมิกกี้ เป็นวิทยากร บรรยาย

ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษส�าหรับครู ความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร การสอน

แบบคิดสร้างสรรค์ การออกแบบการสอน เกมส์และกิจกรรม แหล่งเรียนรู้

ออนไลน์ เทคนิคและเคล็ดลับการสอน การวัดผลและประเมินผล”

 จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มรสน. 
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เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน English Camp ซ่ึงมีกลุ่มนักศึกษา มาเป็นผู้ให้ความรู้กับบรรดาเด็กนักเรียน 

น�าโดย ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ และ นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดค่าย English Camp

ส�าหรับกิจกรรมน้ี จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้น

กระบวนการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนากิจกรรมการสอน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในการ 

ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน และยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน และเทศบาลต�าบลท่าแร่ก็เป็นชุมชนที่มี

ศักยภาพในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบการสอน เพราะมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ผสมผสาน  

ทั้งแบบไทยอีสาน วัฒนธรรมเวียดนาม และวัฒนธรรมตะวันตก และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัด

สกลนคร และมีงานเทศกาลท่องเที่ยวที่โดดเด่นได้แก่ เทศกาลแห่ดาว สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนมีทักษะ

การคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของกิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนพาเหรด 

5 ขบวนเกี่ยวกับเทศกาลท่องเที่ยว และล้อเลียน

การเมือง ของนักเรียนและเขยฝรั่ง มาสร้างสีสัน

ด้วยรูปแบบการแต่งคอสเพลย์ร่วมขบวน กิจกรรม 

English Camp ฐานการเรียนรู ้ภาษอังกฤษ และ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

อย่างสร้างสรรค์

มรสน. จัดค่าย  
English Camp
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน ด้วยทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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ทัพนักกีฬา มรสน. คว้าชัย 
16 ทอง  17 เงิน  25 ทองแดง

ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา มรภ.อีสาน

ทัพนักกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 ภายใต้ชื่อ  

“พนมรุ้งเกมส์” สัตว์น�าโชคคือ กุ้งฝอยน�้าจืด เพศหญิงช่ือ “น้องฝ้ายค�า” คือ ช่ือดอกไม้ประจ�าจังหวัดบุรีรัมย์ เพศชายคือ  

“พี่ค�้าคูน” เป็นดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี สุรินทร์ 

ศรีสะเกษ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุดรธานี สกลนคร เลย และชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขัน เพื่ิอส่งเสริมการออกก�าลังกายและสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 11 แห่ง ในการสร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  

ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมกันต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสามารถคว้าเหรียญรางวัล เป็นล�าดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ส�าหรับชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสามารถคว้าชัยมาได้ มีดังนี้

ล�ำดับ กีฬำ

รวม

เทควันโด1 6 4 4 14

2 5 2 2 9

3 2 3 1 6

4 1 2 3 6

5 1 - - 1

6 1 2 2 5

7 - 4 4 8

8

10

-

-

-

-

5

2

5

2

9 - - 2 2

16 17 25 58

ยูโด

วอลเลย์บอล

ลีลำศ

กรีฑำ

เปตอง

มวยไทยสมัครเล่น

เซปักตะกร้อ

มวยสำกลสมัครเล่น

เทเบิลเทนนิส

รวม
ทอง เงิน ทองแดง

เหรียญรำงวัล
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ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ภายใต้ชื่อ “พนมรุ้งเกมส์” โดยมี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุดรธานี สกลนคร เลย และ

ชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขัน ส�าหรับชนิดกีฬาที่ได้จัดท�าการแข่งขัน ได้แก่ เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตบอล 

ฟุตซอล กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน เปตอง ลอนเทนนิส ลีลาศ หมากกระดาน แอโรบิกแดนซ์ และกีฬาฮาเฮ พร้อมด้วย

การประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา การประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสามารถ 

คว้ารางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) มาได้ 5 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้ 5 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญ

ทองแดง) ได้ 9 รางวัล เป็นล�าดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนอกจากเป็นการส่งเสริมการ

ออกก�าลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง 11 แห่ง 

ในการสร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

แก่สังคมร่วมกันต่อไป และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันในครั้งต่อไป

ทัพนักกีฬา มรสน. 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

อาจารย์และบุคลากร

มรภ.อีสาน ครั้งที่ 50



สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

อันดับ

อันดับ

ทอง

ทอง

42

11

1

1

34

5

35

11

111

27

9

4

7

7

25

3

33

13

67

20

23

6

4

4

19

7

28

12

70

25

6

1

10

10

10

4

11

6

27

11

35

8

2

2

21

6

36

4

92

18

8

2

8

8

14

8

17

8

39

18

16

6

5

5

17

6

25

4

58

16

4

-

11

11

1

5

3

5

8

10

27

7

3

3

14

1

25

5

66

13

19 5 12 18

10

5

6

6

22

5

30

9

62

19

312

183

51

7

184

55

22 32

265

89

632

195

เงิน

เงิน

รวม

รวม

ทองแดง

ทองแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รวม

รวม
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