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เมื่อระหว่างวันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562 ผู ้บริหารและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมรับชม

การถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย งานพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มลฑลพิธีสนามหน้าศาลา

กลางจังหวัดสกลนคร เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวจังหวัด

สกลนครทุกหมู่เหล่า และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีพระราชทานถวายเครื่อง

ราชสักการะ ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานส�าคัญ 

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ส�าหรับกิจกรรมในครั้งน้ี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และ 

สมพระเกียรติยศ โดยมีส่วนราชการ ศาล ทหาร ต�ารวจ องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา จ�านวนมากเข ้าร ่วมกิจกรรม  

ต่างมีความรู ้สึกปลาบปลื้มปิติยินดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้

มรสน. ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562 จังหวัดสกลนคร



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

ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภ�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

      : snruthailand 
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จิตอาสา มรสน.ร่วมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยและชุมชน

มรสน. ร่วมแถลงข่าวการประกวด
สุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10

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

H o t  N e w s  S N R U
ข่าวเด่น มรสน.

มรสน. ร่วมกิจกรรม
อันกี่ยวเนื่องกับงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562

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

สภามหาวิทยาลัย ฯ
เข้าตรวจเยี่ยม
ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารบรรณ

ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อ 

รับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด ร่วมก�าหนดทิศทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนของส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ได้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างด ี

จากบุคลากรในสังกัด โดยมี อาจารย์สมบัติ เทียบแสง 

ผูอ้�านวยการส�านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ 

และได้น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการด�าเนินงานตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจผลการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพ การจัดกิจกรรมและโครงการที่โดดเด่น ในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการที่จะด�าเนิน

การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้แจ้ง 

ให้ทราบเบื้องต้นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่า 

ได้รับการจัดสรรเพื่อสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 

ห้องปฏิบัติการ จ�านวน 100 เครื่อง และได้รับงบประมาณ

เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย

และการสื่อสารทั้งระบบ ประมาณ 6,000,000 บาท พร้อมนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภามหาวิทยาลัย

กับบุคลากรส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนี้ 

ในกรณีการด�าเนินการสร้างอาคารพื้นที่เรียนรู ้และ

ท�างานร่วม (Co-Working Spaceหรือ Co–leaning Space)   

ควรส�ารวจความต้องการของผู้ใช้บรกิาร และทดลองใช้งานก่อน 

และควรอ�านวยความสะดวกด้านวสัดอุปุกรณ์อ�านวยความสะดวก 

ระบบ Internet ความเร็วสูง และความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน 

โดยยังไม่จ�าเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัย

มีพ้ืนที่สามารถปรับปรุง พัฒนาพื้นที่เรียนรู้และท�างานร่วม 

(Co-Working Space หรือ Co–leaning Space) เช่น อาคาร 13 

(ห้องโถง) ห้องโถงช้ันล่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หรือบริเวณ 

K–Park ด้านข้างห้องสมุด เป็นต้น พร้อมท้ังให้เก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป

ควรจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้

มีโครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู ่การพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนแม่บท และให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ 

อย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังรายงานความส�าเร็จของงาน ทั้งนี ้

เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป 

ควรมีการวิจัยพฤติกรรมของผู ้ใช้ การวิจัยสถาบัน  

เพือ่จะได้รบัทราบถึงความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม เพือ่น�ามา 

พัฒนาห้องสมุดต่อไป

ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Center) ให้น่าสนใจ 

และสามารถน�าข้อมูล และสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

พร้อมท้ังให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าสถิติ เพ่ือใช้

พัฒนาระบบต่อไป

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 

สำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศ
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วมากมีผลกระทบต่อการ

บริการของห้องสมุดควรน�าระบบดิจิทัลมาทดแทน 

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรแสวงหารายได้

จากสินทรัพย์ของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้เอกชนเข้ามาใช้

พื้นที่ เป็นต้น

พร้อมนี้ อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได ้น�าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

สนับสนุน ประกอบด้วย  

1. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย

และสื่อสารทั้งระบบ

2. สร้างอาคารพ้ืนที่เรียนรู ้และท�างานร่วม (Co-Working 

Space) 

3. ปรับปรุงบริเวณห้องโถง ชั้นที่ 1 อาคาร 11 ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

และท�างานร่วม

4. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับห้องปฏิบัติการจ�านวน 

200 เครื่อง

5. ในการด�าเนินการขอตั้ งงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ 

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ควรให้ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ด�าเนินการ เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้และ

เชี่ยวชาญในระบบเป็นอย่างดี
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  

ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการและ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 3 ท่าน ได้แก่

ส�านักส ่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน จัดโครงการพัฒนาทักษะการท�า

ข้อสอบ ก.พ. ปี 2562 เมื่อระหว่างวันที ่

20-21 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม  

19212 ชั้น 2 อาคาร 19 โดยมี ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ทักษะในการสอบวัดความรู้ความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก.) ให้ความรู้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ คุณธนาศาน  

สุภาษี หรือติวเตอร์นอร์ท บรรยายเทคนิคการท�าข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณพัชรา ชินประสาทศักด์ิ  

หรือติวเตอร์ครูพลอย บรรยายเทคนิคการท�าข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริการความรู้ตลอดจน

ทบทวนบทเรียนให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ท่ีมีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อเข้าท�างานให้กับหน่วยงาน

ราชการในอนาคตต่อไป

ผศ.ชัยณรงค์ พูลเกษม
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.อภิวัฒน์ ปานทอง
สังกัดคณะครุศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มรสน. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

มรสน. จัดอบรมติวเข้มทำ�ข้อสอบ ก.พ. 
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เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสรุปผลงาน

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 

อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษา

สาขาวิชาศิลปกรรมนี้ เป็นการสรุปผลงานของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 

และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมที่เกิดจากการฝึกทักษะ ฝีมือ  

ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกส่วนตัว ถ่ายทอดออกมา 

ในรูปแบบของผลงานวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม และงานออกแบบ

นิเทศศิลป์ ให้สาธารณชนและผู้ที่สนใจได้รับรู้และเข้าใจถึงรูปแบบการเรียน

การสอนในสาขาวิชาศิลปกรรม ตลอดจนมีความซาบซึ้งในความงาม และ 

มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานด้านศิลปกรรม

ส�าหรับการจัดนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานของ

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม  ผลงานนักศึกษาทุกช้ันปี  โดยจัดแสดง 

ให้ผู้ที่สนใจ เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23-26 เมษายน 2562 รวม 4 วัน ณ ห้องโถง 

ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ธีราธาร ศรีมหา  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา 

ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา

พร้อมนี้ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไร ให้ได้งาน” 

โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากร จากบริษัท ท็อปกัน จ�ากัด  และการชี้แจงรายละเอียดการช�าระหนี้กยศ./กรอ. การโอนย้าย

สิทธ์ิบัตรทอง และให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ทหารของชายไทย เมื่อส�าเร็จการศึกษา โดย นางวาสนา จักรศรี ผู้อ�านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา พร้อมคณะ  นอกจากการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ แล้ว  นักศึกษายังได้รับโอกาสที่ดี โดยความร่วมมือ

จากบริษัท ห้างร้าน เครือข่ายตลาดนัดแรงงาน ช้ันแนวหน้าของประเทศ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน  (JOB FAIR) ออกบูท 

ให้บริการรับสมัครงานแก่นักศึกษา ที่สนใจกันแบบถึงที่อีกด้วย

สาขาวิชาศิลปกรรม จัดนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561

กองพัฒน�นักศึกษ� จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561
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เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2562 ผศ.ดร.ภัทรดร จันวันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา HOME ECONOMICS WORLD เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิชาคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะทางด้านงานคหกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จในอนาคต ซึ่งการจัดโครงการสัมมนา HOME ECONOMICS WORLD ในครั้งนี้ จัดที่ลานกิจกรรม 

ชั้น 1 อาคาร 16  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาในหัวข้อ “โลกของฉันท่ีอยากให้เธอเห็น 

ที่เป็นมากกว่าคนก้นครัว” การเดินแบบแฟชั่นโชว์ ด้วยเสื้อผ้าวัสดุทอมือของนักศึกษา และจัดแสดงผลงาน food set จาก

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม

เมื่อวันที่  29 เมษายน 2562  ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม

และการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

“กิจกรรมการจัดอบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง 

การปฏิบัติงานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีผู้บริหารและบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานให้บริการทั่วไปและดูแลความเรียบร้อย

โดยรอบมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ดังน้ัน จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “กิจกรรมการ

จัดอบรมเรื่อง การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” ข้ึนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะในการเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิด อุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัย

และป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการความรู้ด้านความ

ปลอดภัย อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มรสน. เตรียมคว�มพร้อม

ป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัย

ส�ข�วิช�คหกรรมศ�สตร์ จัดสัมมน�สร้�งทักษะแก่นักศึกษ�
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เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทายลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”  

“ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาพื้นท่ีในมหาวิทยาลัยและชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้  

ธูปเทียนแพ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา ท่ีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยส�านึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 

เจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�า ความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งมั่นหวังให ้

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม 

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพันใน สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน 

พระมหากษัตริย์ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบ

ด้วยการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ก่อนที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ลงพื้นที่ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัย บริเวณรอบล�าห้วยทราย ด้านหน้ามหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 

ประกอบด้วย วัดป่าภูธรพิทักษ์ และวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ซ่ึงเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่ส�าคัญเป็นการ

สร้าง จิตส�านึกให้ทุกท่านตระหนักและให้ความส�าคัญในการรักษาความสะอาดของพื้นที่ และชุมชน

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

จิตอ�ส� มรสน. ร่วมกันพัฒน�พื้นที่มห�วิทย�ลัยและชุมชน
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เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  

ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

ส�าหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดให้มีการเสวนาเรื่อง  

ความคาดหวังต ่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในมุมมอง 

ของท้องถิ่น ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และได้รับเกียรติ

ร่วมเสวนาโดย ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร นายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และ

นายเศกสรร ชนาวีโชติ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร และ

ต่อด้วยการบรรยายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ฉบับปรับปรุง) 

และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดย รศ.ดร.ชนินทร์  

วะสีนนท์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการ

วางแผนและงบประมาณ และ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

โครงการร่วมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ

ทิศทางการพัฒนาและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครในมุมของท้องถิ่นต่อไป

กองนโยบ�ยและแผน จัดก�รประชุมทบทวนแผนยุทธศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี
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เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากท่ีฉบับเดิมได้หมดอายุลง เพ่ือเป็นการ

ต่อยอดและพัฒนาความร่วมมือให้หลากหลายและเจริญก้าวหน้ารวมทั้งเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รศ.ดร.บุนปง แก้วโรดม อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สะหวันนะเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของทั้งสอง

สถาบันเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูสะหวันนะ

เขต โดยมี นายรัดสะหมี พะไซสี ผู้อ�านวยการวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร

และบุคลากรวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการร่วมมือในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์

และบุคลากร การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การท�าวิจัยร่วมกัน และประเด็นหารืออื่น ๆ พร้อมกับกระชัดความ

สัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันให้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

มรสน. MOU ร่วมกับ วิทย�ลัยครูสะหวันนะเขต สปป.ล�ว

มรสน. MOU ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยสะหวันนะเขต สปป.ล�ว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส�านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  

รอบ 2 การรับแบบโควต้า รอบ 2.2 โควตาเรียนดี กิจกรรมด ี  

กีฬาดี และคนดี เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 

จามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในปีนี้มีนักเรียนสนใจ

สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นจ�านวนมาก ซึ่งได้เปิดรับ 

14 สาขาวิชา พร้อมนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชาสัมพันธ์ใน

การเข้าพักหอพักใน โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระเบียบ

การแต่งกายและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�า

ปีการศึกษา 2562 ทุกคน จะเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 24-28 

มิถุนายน 2562  ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธ ิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประขาชนผู้ประสบวาตภัย 
พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์ และองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประขาชนผู้ประสบวาตภัย เพื่อเป็น
ขวัญและก�าลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ�านวน ทั้งสิ้น 1,201 ชุด

มรสน. รับร�ยง�นตัวนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562

มรสน. ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการเชิญส่ิงของพระราชทาน
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลงพื่นที่ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู ่  7 และหมู ่  9 จังหวัดสกลนคร  

เพือ่จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการการบรกิารวชิาการเรือ่ง ส่งเสรมิ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 

2562 โดยมี ผศ.เพ่ิมศักด์ิ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

เป็นประธานเปิดโครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู ้ในการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี 

ต้นทุนต�่าจากวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ท่ี

กลุ่มผู้ผลิตชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ 7 และหมู่ 9 ผลิตข้ึน เพื่อถ่ายทอด

วิธีการคิดต้นทุนก�าไรของสินค้าและกระบวนการจ�าหน่ายสินค้า 

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย และเพื่อให้ความรู ้

แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปถึงอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจาก 

สารเคมีทางการเกษตร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 

การบรรยายและการทดลองปฏบิติัการท�าปุย๋ชวีภาพอดัเมด็ การบรรยาย 

สิทธิประโยชน์ และแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยากรจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร บรรยายเร่ืองอันตรายจากปุ๋ยเคมี และสารเคมี  

พร้อมแนวทางการป้องกัน นายเจตพล วงค์วันดี นักวิชาการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ฯ บรรยาย เรื่องประโยชน์และชนิด

ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปิดท้ายด้วย 

การบรรยาย เรื่องข้อกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการท�าปุ๋ยอินทรีย์

เพ่ือจ�าหน่าย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภายใต้

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 

คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

จัดอบรมส่งเสริมและพัฒน�ปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการกองทุน

หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร จัดแถลงข่าวโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดสกลนคร ในหัวข้อ “สกลนคร ... เย็นศิระ เพราะพระบารมี” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 

รวม 500,000  บาท โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรัก

ภักดี ตลอดจนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้แสดงออก เพิ่มพูนทักษะและศิลปะในการพูด การใช้ภาษาไทยได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย โดยมีเนื้อหาที่ใช้ในการประกวดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในท้องที่จังหวัดสกลนคร เพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งด้านการศึกษา การสร้างงาน 

สร้างอาชีพ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ น�้า ตลอดจนการสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้น�าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ที่ยั่งยืนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดสกลนครด้วยความห่วงใย รวมทั้งโครงการจิตอาสา 

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

ส�าหรับประเภทการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา และ

ประเภทประชาชนทั่วไปและการศึกษานอกระบบ (กศน.) โดยจะด�าเนินการประกวดระดับหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 1 ระหว่างเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  ณ หน่วยงานที่จัดการประกวด ด�าเนินการประกวดระดับจังหวัด ขั้นตอนที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศผลการประกวดระดับจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่  

19 กรกฎาคม 2562 และรับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

H o t  N e w s  S N R U
ข่าวเด่น มรสน.

มรสน. ร่วมแถลงข่าวการประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ 

พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว
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เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ 

ดร.พจมาน ช�านาญกิจ ผู ้อ�านวยการส�านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย 

บุ ค ล าก รมหา วิทย าลั ย ร าชภั ฏสกลนคร  

เข ้าร ่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย ์พระยา 

ประจั นตประ เทศธา นี  ประจ� าป ี  2562  

ณ ลานรวมใจไทสกล เพื่อร�าลึกถึงคุณงาม

ความดีของพระยาประจันตประเทศธาน ี

“คนดี ศรีสกลนคร” ผู ้สร้างบ้านแปลงเมือง

ให ้ จั งห วัดสกลนคร มีความเจริญรุ ่ ง เ รื อ ง  

โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง

หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เป็นประธานเปิดโครงการเคมีวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดยสาขาวิชา

เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ซึ่งเป็น

แนวทางส่งเสริมความคิดและพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิชาการให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และเป็นการกระตุ้น 

ให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์อย่างใกล้ชิด

ส�ข�วิช�เคมี จัดโครงก�รเคมีวิช�ก�ร ครั้งที่ 6

มรสน. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์

พระยาประจันตประเทศธานี ประจำาปี 2562
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เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 งานวิจัยและ

บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมระบบ

และกลไกโครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดเวทีอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเวทีเพื่อค้นหาโจทย์และ 

ความต้องการในชุมชน” โดยมีวิทยากรจ�านวน 4 ท่าน 

จาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนา 

ท้องถ่ินอีสาน 2 ท่าน คือนายบุญเสริฐ เสียงสน่ัน และ  

นายวิเชียร สอนจันทร์ และจากสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานตอนกลาง 2 ท่าน คือนายชัยสิทธ์ิ แนวน้อย 

และนายทานตะวัน สิงห์แก้ว โดยในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดเวทีเพื่อค้นหาโจทย์และ

ความต้องการในชุมชน การออกแบบท�าเคร่ืองมือ ส�าหรับวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ได้ลงพื้นที่

ปฏิบัติการค้นหาโจทย์และความต้องการในชุมชน แบ่งป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ บ้านดงอีด่อย ต�าบลแพด อ�าเภอค�าตากล้า จังหวัด

สกลนคร บ้านสร้างค้อ ต�าบลสร้างค้อ อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร บ้านหนองผักตบ ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม และบ้านพันนา ต�าบลพันนา อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นการ 

น�าเสนอผลด�าเนินการสรุปสถานการณ์ ความต้องการของชุมชน และสรุปการวิเคราะห์ฐานทุนเศรษฐกิจชุมชนและระบุ 

ฐานข้อมูลชุมชนแต่ละพื้นที่ร่วมกัน

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม

กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อม 

เพื่อขอรับการประเมินสถานศึกษา ประจ�าปี 2562 โดยมี ผศ.เพิ่มศักดิ ์

ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี กล ่าวรายงาน  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด�าริ อพ.สธ.  

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ ่งหวังให้ผู ้เข้าร่วมเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรท่ีสามารถ

สื่อกันได้ท่ัวประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและ

ปัญญา เกิดการอนุรักษ์พัฒนาบนฐานคุณธรรม เสริมสร้างการเรียนรู ้

บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ

การประเมินสถานศึกษา ประจ�าปี 2562 และเพื่อขอรับป้ายสนอง 

พระราชด�าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วยผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู

อาจารย์ และนักวิชาการศึกษา จาก 13 โรงเรียน และส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 อีก 1 แห่ง 

สถ�บันวิจัยและพัฒน� จัดอบรม 

“ก�รจัดเวทีเพื่อค้นห�โจทย์และคว�มต้องก�รในชุมชน”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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เมื่อวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “กระบวนการเรียนรู้ STEAM ในการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์” 

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย ์วิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดกระบวนการเรียนรู้แนวทาง STEAM  

สู่การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ อุปกรณ์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ microbit 

ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่น�าไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับ 

ชีวิตจริงได้ ซ่ึงจะเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 อันเป็นทักษะ 

ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน  

ตลอดจนเตรียมพร้อมก�าลังคน ที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมฐานปัญญาและยุคเศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรมต่อไป และตามที่คณะกรรมการด�าเนินงาน ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ของการพัฒนาต่อยอด “การเรียนรู้การใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ microbit ด้วย 

Scratch ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์” เพื่อสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

เกิดนวัตกรรมใหม่ และต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนพร้อมท้ังช่วยเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงจัดการอบรม “กระบวนการเรียนรู้ STEAM 

ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์” โดยมีครูและนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่าย

ความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

เมื่อวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562 งานอนามัยและ

สุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมแกนน�านักศึกษา 

สุขภาวะทางเพศ เพื่อพัฒนากลุ ่มแกนน�านักศึกษาด้าน 

สุขภาวะทางเพศ และสามารถเผยแพร่ความรู้ และด�าเนิน

การเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในระดับบุคคล ระดับครอบครัว 

และชุมชน ซ่ึงการจัดอบรมในครั้งนี้จัดข้ึน ณ ห้องประชุม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

มีการบรรยายให้ความรู ้แก ่ผู ้ เข ้ารับการอบรมในหัวข ้อ  

การป้องกันการตั้งครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยงด่านเพศในวัยรุ่น 

การอัพเดตสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความเส่ียง 

ด้านเพศ และ HIV/AIDS ในกลุ่มเยาวชน การท�าแผนออกแบบ

กิจกรรม ซักซ้อม และการให้ค�าปรึกษารอบด้าน โดยได้รับการ

สนับสนุนวิทยากรจาก ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ส�ข�วิช�คณิตศ�สตร์และสถิติ จัดก�รอบรม

“กระบวนก�รเรียนรู ้STEAM ในก�รพัฒน�โครงง�นคอมพิวเตอร์” 

ให้คว�มรู้แก่ครู และนักเรียนระดับมัธยม

ง�นอน�มัยและสุข�ภิบ�ล มรสน. 
จัดอบรมแกนนำ�นักศึกษ� สุขภ�วะท�งเพศ



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง18

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร จดักจิกรรม การท่องเทีย่ว 

เชิงสุขภาพ “เที่ยว กิน พัก รักสุขภาพ เก๋ายกก๊วน  

ชวนกันเที่ยว” กับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมประกอบ

ด้วย การลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนโอทอป และนวัตวิถี 

ได้แก่ชุมชนบ้านหนองผือ บ้านแป้น อ�าเภอโพนนาแก้ว 

และบ้านท่าแร่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยผู้

ร่วมโครงการได้ลงมือสนุกกับกิจกรรม สัมผัสวิถีชุมชน 

บ้านหนองผือ สัมผัสวิถีชุมชนบ้านแป้นผ่านการท�า

ขนมจีนเส้นสด ฝึกท�าโมบายจากเปลือกหอยธรรมชาติ 

ชมสถาปัตยกรรมสไตล ์โคโลเนียลและเวียดนาม  

ซึ่งผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและประทับใจ

เป็นอย่างมากสนุกสนานอยากให้จัดทุก ๆ เดือน

เมือ่วันที ่ 28 พฤษภาคม 2562 สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จดัพธิเีจรญิพระพุทธมนต์ 

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเป็นการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมพิธี และพร้อมใจ

แต่งกายเสื้อสีเหลืองราชภัฏน้อมพลี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมส�านักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ จัดกิจกรรมนำ�ผู้สูงอ�ยุท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ 

“เที่ยว กิน พัก รักสุขภาพ เก๋ายกก๊วน ชวนกันเที่ยว”

มรสน. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2562 งานอนามัยและสุขาภิบาล  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค ์

เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมีการจัดขบวนรณรงค์ ไปตามส่วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัย จ�านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานอธิการบดี ส�านัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการจดัการ คณะครศุาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบนัวจิยัและพฒันา 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ตระหนักว่าบุหรี่มีโทษภัยร้ายแรง 

ทัง้ตัวผูส้บูและบุคคลรอบข้าง และภัยร้ายจากการสบูบุหร่ีโดยตรง 

องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของ 

ผู้สูบบหุร่ี รวมถึงผูท้ีไ่ม่สบูแต่ต้องมารบัควนับหุรีด้่วย จงึจดังานวนังดสบูบุหร่ี

โลก หรอืชือ่ในภาษาองักฤษว่า World No Tobacco Day เริม่มกีารจดังาน 

ครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ 

ให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความส�าคัญเพื่อเข้าร่วม

กิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า 

World Spidemic ซ่ึงสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาด 

อยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีค�าขวัญวันงดสูบบุหรี่

โลกที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งค�าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในปี พ.ศ. 2562 คือ  

บหุรีเ่ผาปอด (Tobacco burns your lungs)

มรสน. จัดกิจกรรมรณรงค์

“วันงดสูบบุหรี่โลก”




