


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี และ ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกิจกรรมเนื่องใน 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิรา 

ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน 

ในพิธีพร้อมด้วย ศาล ทหาร ต�ารวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี

กิจกรรมในภาคเช้า เริ่มด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้น 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น�าคณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนาม 

ถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  

พระบรมราชินี ในการนี้ผู้น�าศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสกลนคร 

ได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ในภาคค�่า ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 

ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้า 

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยผู้เข้าร่วมพิธี

ทั้งหมดได้ร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงสดุดีจอมราชากันอย่างกึกก้องไปทั่วบริเวณมลฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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มรสน. จัดอบรมการประดิษฐ์
และทดสอบนวัตกรรม
พลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน

มรสน. จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
ประจ�าปีการศึกษา 2562

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

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.

R e s e a r c h  N e w s
ข่าววิจัย

สภามหาวิทยาลัย ฯ
เข้าตรวจเยี่ยม
ส�านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

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. ร่วมต้อนรับอธิการบดี
มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการประชุม ครั้งที่ 6
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จากสภา มรสน.
O f  T h e  C o u n c i l

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด ร่วมก�าหนดทิศทางการ

พฒันามหาวทิยาลยัในส่วนของส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ซึง่ได้รับการต้อนรบัเป็นอย่างดจีากบุคลากรใน

สังกัด โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.พจมาน ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ และได้น�าเสนอข้อมูล

พื้นฐาน ผลการด�าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรม

และโครงการท่ีโดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ต้ังข้อสังเกตและข้อ

เสนอแนะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยกับบุคลากรส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดังนี้

ส�านักส่งเสริมฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ (กวช.) ต้องเป็นแหล่งข้อมูลท่ีทันสมัยให้กับ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) เพื่อใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ ต้องเป็นหน่วยประสานความร่วมมือจากหลากหลาย

สาขาวิชา (Multidisciplinary) 

กรณีนักศึกษาลดลง ส�านักส่งเสริมฯ ควรมีแผนเชิงรุก 

เช่น รับนักศึกษาต่างชาติ เช่น ลาว เวียดนาม การรับนักศึกษา 

ส�านักส่งเสริมฯ อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและทบทวนวิธีการ 

รับนักศึกษาว่าที่ผ ่านมาประสบความส�าเร็จหรือไม่ หรือ 

ตั้งค�าถามใหม่ เช่น เพราะเหตุใดท�าไมนักเรียนจึงไม่มาเรียน 

ในบางสาขาวิชา บางหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพื่อจะได้หาช่องทางและวิธีการใหม่ ๆ และสาขาวิชาท่ีไม่ม ี

ผู้เรียนจะมีแนวทางปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างเช่น อาจจะร่วมมือ

กันพัฒนาหลักสูตรแบบ Multidisciplinary เป็นต้น

ควรทบทวนชื่อหน่วยงานให้มีความทันสมัยหรือไม่

กรณีอาจารย์ส่งเกรดล่าช้า ส�านักส่งเสริมฯ มีแนวทาง

บริหารจัดการอย่างไรบ้าง เช่น ควรมีผลต่อการพิจารณา 

ความดีความชอบหรือไม่ หรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง 

ความตระหนักให้กับอาจารย์ส่งเกรดตามก�าหนดเวลา

ควรวางแผนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดการใช้

กระดาษ

ประสานงานเพื่อน�าไปสู่การจัดพื้นที่ Co–Learning 

Space ให้กับนักศึกษา 

พร้อมนี้ อาจารย์ ดร.พจมาน ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักส ่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได ้น�าเสนอให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุน ประกอบด้วย 

การเพ่ิมบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟแวร์ และการเพิ่มห้อง 

จัดเก็บเอกสาร

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 

ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 5

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายปัญญา มหาชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการผู้น�านักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา 

2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย  

งานส ่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติของผู้น�า

นักศึกษาค่านิยมด้านความร่วมมือ ความสามัคคี รับผิดชอบเสียสละ

เพื่อส่วนรวมยึดการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี รู้จักวางแผนและยังเป็นการ

สนับสนุนให้นักศึกษารู ้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนา 

ประกอบด้วย ตัวแทนสภานักศึกษาภาคปกติ ตัวแทนองค์การบริหาร

นักศึกษาภาคปกติ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ตัวแทน 

คณะกรรมการหอพักใน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4–6 มิถุนายน 

2562 และตลอด 3 วันของการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร 

คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ 

เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศักยภาพผู ้น�านักศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21” โดย นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร บรรยายเรื่อง นโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

และการบรรยายพิเศษ “บทบาทผู้น�านักศึกษา ผู้น�าในการท�างาน” โดย 

นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้น�ำนักศึกษำมีจิตสำธำรณะอย่ำงมืออำชีพ

กองพัฒนำนักศึกษำ จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
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เมื่อวันที่ 6 มิถุยายน 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิด 

เชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน Design Thinking” ณ สร้อยสุวรรณา  

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรม 

ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน จัดโดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มุ ่งหวังที่จะพัฒนา

ระบบกลไกการวิจัยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่กับ

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิด

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือค้นหาพัฒนาโจทย์วิจัยในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชน และการ 

บูรณาการการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก คุณชฎารัตน์ สิงหฤกษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู ้

แก่ผู ้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน Design Thinking และเป็นโค้ช 

ทางด้าน user experience and design thinking ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการและการใช้

ประโยชน์จากน�้ามันท่ีใช้แล้วภายในชุมชน ณ ห้องประชุม 

ศูนย ์วิทยาศาสตร ์  คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปัจจุบันการบริโภคอาหารภายในครัวเรือนหรือตาม

ร้านอาหารประเภททอดเป็นที่นิยมอย่างมาก น�้ามันพืชหรือ

ไขมันสัตว์จึงถูกใช้ในการประกอบอาหารเป็นจ�านวนมาก

และถูกก�าจัดทิ้งโดยไม่ผ่านการบ�าบัดลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ  

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อม เช่น ท�าให้แหล่งน�้าเน่าเสีย ระบบนิเวศเสียสมดุล  

ส่งกลิ่นเหม็น และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์เป็นพาหะน�าโรค

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีแนวคิดที่จะจัดการ

และน�าน�้ามันท่ีใช้แล้วมาปรับปรุงให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ โดยการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน 

งานวิจัย การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ

ให้กับชุมชนในท้องถิ่นสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการ  

“การจัดการและการใช ้ประโยชน์จากน�้ามันท่ีใช ้แล ้ว” 

กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การให้ความรู้เก่ียวกับ

การบริโภคน�้ามันทอดซ�้า การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บน�้ามันที่ ใช ้แล ้ว การท�า

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเอนกประสงค์จากน�้ามันที่ใช้แล้ว 

และการผลติพลงังานเชือ้เพลงิไบโอดีเซลจากน�้ามันที่ใช้แล้ว

สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดกำรอบรม

“กำรคิดเชิงออกแบบเพื่อกำรแก้ปัญหำชุมชน Design Thinking”

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร

กำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์

จำกน�้ำมันที่ใช้แล้วภำยในชุมชน
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เมือ่วันที ่7 มถินุายน 2562 ผศ.ปรชีา ธรรมวนิทร อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะอธิการบดี และ 

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้ง 11 แห่ง ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2562 โดยมี ดร.เฉลย 

ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธาน  

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งระเบียบวาระ เรื่องค�าสั่ง 

แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา 

นักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

การแต่งต้ังคณะท�างานจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในก�ากับของรัฐ และรายงานการแข่งขันกีฬานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 และ

รายงานการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50

ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ ่งเน้นการเป็น

มหาวิทยาลัยที่ด�าเนินงานเพื่อท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา  

ต่อยอด เพื่อน�ามาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

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

มรสน. ร่วมต้อนรับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกำรประชุม ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2562
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เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะ

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานด้านการจัดการ

ศึกษาส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา น�าโดย นายบรรลือ

วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา พร้อมคณะ ประกอบด้วย นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า 

นางพรณี ไชยลาภ นางอินทิรา วงษ์นิกร นางอภิญญา พ่อบ�ารุง 

ว่าที่ ร.ต.หญิงธันยลักษณ์ ปัจจัยโย และนายไชยา หงษ์ณี  

ผู้อ�านวยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ตัวแทนจาก

องค์กรคนพิการ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

ด้านการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของ

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ Disability Support 

Services (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยม ี

นายนิกร สุขปรุง หัวหน้าศูนย์ DSS รายงานผลการด�าเนินงาน

ของศูนย์ DSS ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านนโยบายการรับนักศึกษา

พิการ และจ�านวนนักศึกษาพิการในอดีตจนถึงป ัจจุบัน  

ด ้ านการจัดการบริการสภาพแวดล ้อมและสิ่ งอ� านวย 

ความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อคนพิการ ด้านการ

จัดการบุคลากรดูแลนักศึกษาพิการ ท้ังยังมีการพบปะพูดคุย 

กับนักศึกษาพิการเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค

ความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะในการจัดระบบรองรับ

นักศึกษาพิการ เพื่อประโยชน์ในการน�าข้อมูลมาใช้วางแผน

และพัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการต่อไป พร้อมนี้ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พบปะ พูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาพิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเยี่ยมชมห ้องเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับหูหนวกเรียนร่วม และห้อง

ท�างานของศูนย์ DSS อีกด้วย

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เข้ำตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ 

ของศูนย์บริกำรสนับสนุนนักศึกษำพิกำร มรสน. (ศูนย์ DSS)



มรสน. ร่วม MOU 

การเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา

กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน 14 แห่ง
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เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถาบันภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมท้องถิ่นในสกลนคร โดยมี อาจารย์สุรสิทธิ์  

อุ ้ยป ัดฌาวงศ ์  ผู ้อ� านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน 

เปิดโครงการ ณ ห้องประชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัด

สกลนคร

ส�าหรบัการจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการอนรุกัษ์ 

แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้น�าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้าใจ

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน

สถาปัตยกรรมภายในวัด หาแนวทาง วิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม 

เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์หวงแหน ปกป้อง มิให้มีการท�าลาย

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้เข้ารับการอบรม 

ประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้น�า

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้เป็นผู้มีความส�าคัญ และ 

มีอ�านาจโดยตรงที่อยู ่ในพื้นที่ที่จะอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม 

ในชุมชน เพราะนอกจากจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการ

อนุรักษ์โดยตรงแล้ว ยังต้องน�าไปเผยแพร่ หรือบอกกล่าวให้แก่

ชุมชนได้ทราบด้วย 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถ่ินจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมี

เจตนารมณ์ของแผนเน้นการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมให้เป็นระบบ มีการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์

แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการป้องกันที ่

ต้นเหตุ รวมท้ังให้มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ธีราธาร 

ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือการ

เป ็นสมาชิกเครือข ่ายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน 14 แห่ง เมื่อวันท่ี 

12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 

ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของ

นักศึกษา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา ควบคุมก�ากับดูแลคุณภาพหอพัก และ

ป้องกันปัญหาต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่

ของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ

ในการส ่งบุตรหลานเข ้าพักในหอพักเอกชนที ่

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ

ความต ้องการของนักศึกษา โดยร ่วมมืื อกับ 

ผู ้ประกอบการหอพักเอกชนในการดูแลนักศึกษา 

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และ

ยกระดับมาตรฐานของหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็น

หอพักเครือข่าย

สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

อนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นในสกลนคร
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เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป ็นประธาน 

เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู ้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ณ โรงแรมเดอะรีเวอร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

การจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครในครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค ์ เพื่อให ้คณะผู ้บริหาร  

ประกอบด้วย อธิการบดี ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

คณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก สถาบัน รองคณบดี รองผู้อ�านวย

การส�านัก สถาบัน และหัวหน้าส�านักงานคณบดี หัวหน้า 

ส�านักงาน ส�านัก สถาบัน มีความรู ้ความเข ้าใจทิศทาง 

การบริหารมหาวิทยาลัย และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2562 

 ณ โรงแรมเดอะรีเวอร ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง SNRU : 

Change and Transformation โดย นายปัญญา มหาชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แนวคิด ทิศทาง

การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดย ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดี ข ้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป ็นส�าหรับ 

การบริหารมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ก่อนจะ 

ปิดท้ายด้วยการเสวนาระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. จัดประชุมสัมมนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
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เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดอบรมการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียนปี 2562 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครเป็นประธานเปิดการอบรม

ปัจจุบันพลังงานทางเลือกมีความ

ส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก 

เนือ่งจากพลงังานหลกัมปีริมาณลดน้อยลง 

แต่ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ศูนย์

ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สมาคมเทอร์โม 

อิเล็กทริกไทย ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ในปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการวิจัยและ

พัฒนาพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง 

และยังได ้เห็นความส�าคัญในการเผย

แพร่องค์ความรู ้  ความเข้าใจในด้าน

พลังงานทางเลือก จึงได้จัดการอบรมการ

ประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงาน

ทางเลือก ระดับอาเซียนปี 2562 ให้แก ่

นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์  

เพ่ือเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ

การประดิษฐ ์และทดสอบนวัตกรรม

ด ้ านพลั ง ง านทาง เลื อก  พร ้ อมทั้ ง 

น�าองค์ความรู ้ด ้านพลังงานทางเลือก 

ไปประยุกต์ใช ้ในชีวิตประจ�าวัน และ

เพื่อบริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย 

การวจิยัและพัฒนาด้านพลงังานทางเลอืก 

ให ้ เกิดความมั่นคงและยั่ งยืน โดยมี 

ผู ้สมัครเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จ�านวน 

308 คน แบ่งเป ็นระดับมัธยมศึกษา 

จ�านวน 273 คน ระดับอุดมศึกษา

จ�านวน 35 คน กิจกรรมประกอบด้วย  

บรรยายพิเศษเรื่อง “พลังงานทางเลือก” 

โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ประธาน

คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

พลังงานทางเลือก พร ้อมคณะ และ

กิจกรรมอบรมการประดิษฐ์และทดสอบ

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก การประดิษฐ์

มอดูลพิโซอิเล็กทริกส�าหรับผลิตไฟฟ้า 

การประดิษฐ ์เทอร ์โมอิเล็กทริกแบบ 

ฟิมล์บาง การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์

แบบง่าย การผลิตน�้ามันไบโอดีเซลและ

การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การผลิต 

แบตเตอรี่ อย ่ างง ่ าย การออกแบบ

โครงสร้างผลึกของวัสดุของแข็ง ทั้งนี้

ผู ้ที่ เข ้าร ่วมอบรมสามารถน�าความรู ้

ที่ได้เป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาโครงงาน 

งานวิจัยและนวัตกรรมด ้านเทอร ์โม 

อิ เ ล็ ก ท ริ ก  เ ป ็ น แ น ว ท า ง ส� า ห รั บ

การแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โม 

อิ เล็กทริก และประกวดใช ้ เทอร ์ โม 

อิเล็กทริกในระดับต่อไป

R e s e a r c h  N e w s
ข่าววิจัย

มรสน. จัดอบรมกำรประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงำนทำงเลือก ระดับอำเซียน

ASEAN Workshop and Award on Alternative Energy Innovation 2019
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เ มื่ อ วั น ท่ี  17 -18  มิ ถุ นายน  2562  

งานบริหารบุคคลและนติกิาร กองกลาง ส�านกังาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานและ

พัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐาน

และพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรผู ้ปฏิบัติ

หน้าท่ีหัวหน้างานในสังกัด กอง คณะ ส�านัก 

สถาบัน ได้มีความรู ้และเข้าใจบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจ

ในทักษะการบริหารงาน ตลอดจนจัดท�าแผน

พัฒนาตนเอง ในการก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน

ที่ประสบความส�าเร็จในอนาคตได้อย่างชัดเจน  

โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดี

ฝ ่ า ยบริ ห าร  เป ็ นประธาน เป ิ ด โคร งการ  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการอบรม 

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ 

และอาจารย์ยุทธพร บัวทอง วิทยากรชื่อดังระดับ

ประเทศ จากสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทัศนคติ

เชิงบวก เป็นวิทยากรให้ความรู ้ในการอบรม  

ซึ่ ง บรรยากาศ ในการอบรม เป ็ น ไปอย ่ า ง

สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ

ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม

มรสน. ติวเข้มบุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน

สร้ำงมำตรฐำนก้ำวสู่หัวหน้ำงำนมืออำชีพ 
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินธร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจ�าปีการ

ศึกษา 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าท่ีจากงานสวัสดิการนักศึกษา 

และทุนการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เข้าร่วมพบปะนกัศกึษาใหม่ ในส่วนของ

หอพักใน

ปัจจุบันหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชกัฏสกลนครมีทั้งหมด 6 หอพัก  

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใหม่เข้ามาพักอาศัยในหอพักใน จ�านวน 309 คน  

งานสวัสติการนักศึกษาและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาหอพัก กิจกรรมเข้าฐานกิจกรรมเรียนรู ้ 

เพ่ือปรับตัวอยู่ในหอพักในอย่างมีความสุข พร้อมท้ังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม ่

โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหอพักในได้รู้จักแนวทาง

ปรับตัวเข้ากับเพื่อน สถานที่และระบบการเรียนใน มหาวิทยาลัยนักศึกษาหอพักใน

ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติท่ีถูกต้อง ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและเพื่อให้

นักศึกษาหอพักในเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน

และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “พิธีไหว้ครู”  

ของนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจ�าป ีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน 

วิถีธรรม ฯ ฝ ่ายประถมศึกษา โดยมี  ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เป็นประธานในพิธี โดยน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียน 

วิถีธรรม ฯ ได้น�าดอกไม้มากราบไหว้คุณครู เพื่อให้

นักเรียนเห็นความส�าคัญของพิธีไหว้ครู และเป็นการ

ปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู ้เกี่ยวกับการให้ความ

เคารพและตระหนักรู้คุณครู ทั้งยังเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนผ่านพิธีไหว้ครู  

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างนักเรียน

และคุณครู

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

กองพัฒนำนักศึกษำ จัดปฐมนิเทศนักศึกษำหอพักใน

ประจ�ำปีกำรศึกษำ2562

จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562



เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัย  

ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน 

การเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3  

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ

การจัดการอบรมเรื่อง การขับข่ีอย่างปลอดภัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

เครื่องหมายจราจร  กฎจราจรเบื้องต้น และมารยาทในการขับขี่ และบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ได้รับ

การสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีต�ารวจภูธรเมืองสกลนคร โดย ร.ต.อ.มนูญ ว่องไว

เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการสืบสาน

วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “อัตลักษณ์ฟ้อนผู ้ไทสกลนคร”  

ณ ห้องประชุมสุระอุทก อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 

พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนะธรรม 

และผู ้เช่ียวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมรวมท้ังสิ้น จ�านวน 40 

คน เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย  

“ฟ้อนผู้ไทสกลนครกับบริบททางสังคมในท้องถ่ินจังหวัดสกลนคร” 

โดย พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (หลวงปู่ภูพาน) ประธานศูนย์อนุรักษ์

วัฒนธรรมพื้นบ้านหทัยภูพานจังหวัดสกลนคร และการเสวนา  

“ภูไท ผู้ไท : ใครกันฉันหรือเธอ” โดย อาจารย์ ดร.สถิตย์ ภาคมฤค 

รองผู ้อ�านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายงาน

วิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร เพื่อสร้างความเข้าใจ

และมีทัศนคติในทิศทางเดียวกันต่อการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

“ฟ้อนผู้ไทสกลนคร” และศึกษาข้อมูล ถอดองค์ความรู้การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนผู้ไทสกลนคร ให้ได้มาซ่ึงอัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไท

สกลนครที่มีรูปแบบมาตรฐาน ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์

สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงฟ้อนผู ้ไทสกลนครไว้ให้มีการ 

เผยแพร่ และปลูกฝังค่านิยมแก่เยาวชน ท�าให้มีคุณค่าและมีความ

ส�าคัญต่อสังคมในท้องถิ่นสืบไป

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง14

งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ

สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม 

สืบสานวฒันธรรมการแสดงพ้ืนบา้น

“อัตลักษณ์ฟ้อนผู้ไทสกลนคร”
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เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน SNRU Science Camp 

และร่วมต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์

วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน 

SNRU Science Camp นี้ มีวัตถุประสงค ์เพื่อส ่งเสริม

และพัฒนาการเรียนรู ้ทักษะและกระบวนการทางด ้าน

วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมค่ายหรือฐานการเรียนรู้แก่นักเรียน

ในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และโรงเรียนทั่วไป ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับการ 

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการท�างานร่วมกับผู้อื่น SNRU 

Science Camp เป็นโปรแกรมหรือหลักสูตรการอบรม 

เชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีฐาน 

การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และทันสมัย ได้แก่ หลักสูตร

ทางด ้านชีววิทยา เคมี ฟ ิสิกส ์  คณิตศาสตร ์และสถิติ  

คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ รวมถึงการเสริมทักษะจากศูนย์วิทยาศาสตร์ และ 

ศูนย ์ เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม ซ่ึ งมี เนื้ อหาที่ ครอบคลุม

และสอดคล้องกับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีคณะวิทยากร

ซ่ึงเป็นบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี  

ผู ้มีความรู ้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และ 

มปีระสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรยีนหรอืผูเ้ข้าร่วม 

อบรม ภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งแบบ 1 วัน (One day 

camp) และแบบหลายวัน (Several days camp) โดยแต่ละ

หลักสูตรนั้นจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการ 

เข ้าร ่วมกิจกรรม จ�านวนผู ้ร ่วมกิจกรรม และค่าใช ้จ ่าย 

ที่แตกต่างกันไป ซึ่งทางโรงเรียนสามารถพิจารณาเลือก

หลักสูตรให้เหมาะสมกับการเรียนรู ้ของนักเรียนในแต่ละ 

ระดับชั้นได้

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รับโรงเรียนเครือข่ำย

เปิด SNRU Science Camp 
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นักศึกษาใหม่ที่รักทุกคน วันนี้อาจารย์ขอแนะน�าให ้พวกเรารู ้จักกับ  

3 Avengers นักล่าความฝัน ทุกคนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

มาจากความไม่พร้อมด้านฐานะเหมือนกัน มีความใฝ่ฝันถึงความส�าเร็จเหมือนกัน 

ต้องต่อสู้อดทนฝ่าฟันเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ลีลาหรือสไตล์ของการใช้ชีวิต

เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็ใฝ่ฝันถึงความส�าเร็จเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนจะได้ดังฝัน  

บางคนพ่ายแพ้และทิ้งฝันไประหว่างทาง บางคนสู้จนใจขาดก็จะไม่ยอมละทิ้งฝัน 

คนเราประสบความส�าเร็จได้แน่นอน ไม่มีใครดับฝันของเราได้นอกจากตัวเราเอง 

เชื่อไหมครับเราจะได้ในสิ่งที่คู่ควรเสมอและมี 3 ข้อท่ีท�าให้เราคู่ควรกับส่ิงท่ีเรียกว่า

ความส�าเร็จ

1. เราเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าเราท�าได้ เราท�าได้ เราท�าได้ เราเป็นคน ๆ หนึ่ง

ที่มีศักยภาพ

2. เราจะน�าความฝันนั้นมาใส่ใจ ให้เวลากับมัน ให้มันอยู่ในชีวิตประจ�าวัน

ของเรา สะสมความส�าเร็จวันละเล็กละน้อย

3. เราอดทนรับมือกับสิ่งรบกวนให้ได้ เสียงดูแคลน เสียงไม่เห็นด้วย ทัศนะ

เชิงลบของผู้ไม่เข้าใจ ไม่อาจท�าให้เราสั่นคลอนต่อฝันของเราได้ “ถ้าใครไม่เชื่อในเรา

มันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่ปัญหาของเรา”

เคยนั่งฟังอะไรแบบท่ีต้องเงียบ ๆ 

และนาน ๆ ไหมครับ ไม่เป็นตัวของ 

ตัวเอง ได้แต่อดทนเก็บความอึดอัดไว ้

ในใจ ถูกท�าให้เป็นคนที่เหมือนไร้ชีวิต

ชีวา ไร้ความฝัน พยายามใส่โปรแกรม 

ให้เราเป็นอย่างท่ีพวกเขาคิดไว้ ทั้งที่เรา

คือหนุ่มสาวที่ก�าลังค้นหาตัวเอง 

ระบบการศึกษาไม่ใช่การกดทับ 

ลงในแม่แบบเพื่อให้ออกมาเหมือนกัน 

แต่คอืการปลดปล่อยให้อสิระทางความคิด 

ให้ทางเลือกท่ีสร้างสรรค์ ให้ทุกคนมี 

PASSION ในแบบฉบับของตนเอง  

ชีวิตเราเกิดมาชาติเดียวนี้จะน่าเสียดาย 

แค่ไหนถ้าต้องเป็นเหมือนซอมบี้ เราต้อง

รู้จักตื่นขึ้นมาอย่างเงียบ ๆ ลืมตาขึ้นมา 

ตั้งค�าถามให้ใจเราท�างาน ให้หัวใจเรา

เต้นแม้อาจจะอยู่ท่ามกลางซอมบี้ เรา

พร้อมท่ีจะ transformation ไปสู่ตัวตน

ที่ดีกว่าเดิม 

ขอแนะน�าให ้น ้อง ๆ ทุกคน 

ได้รู ้จักกับอเวนเจอร์คนแรกของวันนี้  

ที่ทรานสฟอร์มตนเองสู ่ความส�าเร็จได้  

พี่คนนี้มาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดา 

ครอบครัวท่ีไม่พร้อมจะส่งลูกสาวคนโต

ให้เรียนต่อมัธยมด้วยซ�้าไป โอกาสที่มี

เพียงน้อยนิดท�าให้เธอเติบโตได้อย่างไร 

เธอไม่มีเงินแต่มีฝัน แล้วความฝันเป็น

จริงได้อย่างไร พี่เอ็มจะมาเล่าให้เราฟัง 

“สวสัดค่ีะ ดฉัินช่ือ นางสาวอนิทอุร 

ประการแก้ว ชื่อเล่นเอ็ม เรียนจบจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแห่งนี้ 

คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มาเรียนที่นี่เพราะพลังของความใฝ่ฝัน

ต้องขอเล่าก่อนว่าพี่เป็นเด็กยากจนคน

หนึ่งท่ีมีความฝันว่าอยากท�าให้พ่อแม่

สบาย ตั้งแต่จ�าความได้ครอบครัวเรา

ล�าบากมาโดยตลอด เคยแม้กระทั่งไม่มี

“อเวนเจอร์สำยเสิร์ฟ”
พี่เอ็ม อินทุอร ประการแก้ว

บทความโดย : อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์

แด่หนุ่มสาวSNRU
PASSION ฝันได้ก็ไปถึง
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เงินสักบาทในครอบครัว นั่นจึงเป็นจุดตกต�่า

ที่สุดของชีวิต พี่สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอม

ให้ครอบครัวล�าบากแบบนี้อีก ตอนนั้นยังเป็น

เด็กไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร รู้แค่ว่าต้องเรียน 

ให้สูง ๆ จะได้ท�างานดี

พ่ีเรียน ม.1-3 ท่ีโรงเรียนหนองหลวง

ศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าต�าบล พอจบ  

ม.3 มันเป็นช่วงให้ตัดสินใจอีกว่าฉันจะเรียน

ต่อหรือไปท�างาน และแล้วเหมือนฟ้ามาโปรด 

เพื่อนชวนไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

สกลนคร เพื่อนบอกว่าฟรีทุกอย่าง จึงตัดสินใจ

ไปเรียนที่นั่น ถึงจะห่างจากครอบครัว แต่ขอแค ่

ให้ได้เรียนก็ดีที่สุดแล้ว ไปสามวันแรกร้องไห้ 

ทุกวันเลยค่ะ ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่หมด เพราะ

เราต้องอยู่รวมกันตั้งแต่ ป.1–ม.6 โดยระบบ

พี่ดูแลน้องมีครูทุกคนเป็นพ่อครูแม่ครู ต้องต่ืน

ตั้งแต่ตี 4 เพื่อมาท�าความสะอาดหอพัก เข้าแถว

รวมตี 5 เพื่อออกก�าลังกายและฟังการอบรม

จากคณะครู 6 โมงอาบน�้าท�าภารกิจของตัวเอง 

7 โมงเช้าเข้าแถวเดินรับอาหารเช้า ทุกอย่าง

ต้องเป็นระบบระเบียบ ต้องเป็นแถวเหมือน

ทหารใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวัน

อยู่ท่ีนั่น 3 ปีจนจบ ม.6 สิ่งที่ได้ไม่ใช่

เพียงการศึกษาในต�าราแต่ได้มิตรภาพจากเพื่อน 

ได้ความรักความหวังดีจากพ่อครูแม่ครู และ

ได้ประสบการณ์เป็นประสบการณ์จริงท่ีจะน�า

ไปใช้ในอนาคตที่ส�าคัญสอนให้สามารถอยู่กับ

สังคมได้ทุกรูปแบบ พอจบ ม.6 คุณครูก็แนะน�า

ให้เข้า “โครงการบ้านทานตะวัน” คือครูบอกว่า

มีที่พักฟรี มีงานให้ท�าระหว่างเรียน ซ่ึงมันตรง

กับความต้องการเลย

พี่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในโครงการให ้ โอกาสทางการ

ศึกษา อยู ่บ้านพักทานตะวัน ด้วยการดูและ

ของอาจารย์ปู ่ อาจารย์พ่อ และผู ้ใหญ่ใจดี 

อีกหลายท่าน  ด้วยความตื่นเต้นที่จะเข้ามา

เรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเหมือนการออกมาเผชิญ

โลกกว้าง จากที่อยู ่ในร้ัวโรงเรียนประจ�ามา 

เลยสร้างก�าแพงความกลัวหลายอย่าง แต่พอ 

เข ้าเรียนจริง ๆ เรื่องแปลกใหม่กลับไม่ได ้

น่ากลัวอย่างท่ีคิด เพื่อนใหม่ที่เรากลัวกลับเป็นเพื่อนที่จูงมือเราเดินไปถึง 

วันจบการศึกษาด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในช่วงท่ีเรียนมหาวิทยาลัย ตอนกลางวันก็ตั้งใจเรียนในห้องตามปกต ิ

หลับบ้าง ลอกเพื่อนบ้าง และช่วงที่เรียนท�ากิจกรรมสโมสรนักศึกษาของ 

คณะครุศาสตร์ เวลาอาจารย์จัดค่ายหรือมีกิจกรรมท่ีไหนถ้ามีเวลาว่างจะขอ

ติดสอยห้อยตามไปหลายท่ี เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติชีวิตใหม่ ๆ

พอตอนเย็นท�างานเสริม งานท่ีร้านพิชซ่าก็เคยท�า หมูปิ้งก็เคยขาย รับขนม

ไปส่งตามร้านก็เคยท�า พนักงานเสิร์ฟก็ท�าอยู่นานมากเสิร์ฟตั้งแต่ 5 โมงเย็น 

ถึงเที่ยงคืน บางวันเลิกงานตี 1 ตี 2 ถ้ามีงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้เช้าต้องท�างานต่อ

ถึงตี 4 กว่าจะได้นอน และทุกวันอาทิตย์จะรับท�าความสะอาดบ้านอาจารย ์

ในมหาวิทยาลัย ช่วงวันว่างท�าความสะอาดหอประชุมในมหาวิทยาลัย 

และช่วงปิดเทอมก็มีหน้าท่ีหลักลงภาคสนามคือเก็บกวาดใบไม้ ขัดถนน  

ลอกคลองหน้ามหาวิทยาลัย ตัดต้นไม้ ขนก่ิงไม้ไปท้ิง และในช่วงท�านา 

ทุกคนในบ้านทานตะวันก็ช่วยกันท�านาเพื่อท่ีจะได้ไม่ต้องซ้ือข้าวกิน ท�านา 

กินเองคือสิ่งที่เราท�าเป็นประจ�าทุกปี

พี่ยอมรับว่าเคยตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “ท�าไมชีวิตล�าบากแบบนี้

ท�าไมฉันจะต้องมาเรียนท่ีโรงเรียนประจ�า มาทนคิดถึงบ้าน มากินมาม่า 

แช่น�้าเย็น มาทนกับปัญหาจากคนร้อยพ่อพันแม่ ท�าไมช่วงเรียนมหาวิทยาลัย

มันเหนื่อยจังฉันต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย” แต่พอได้มีโอกาสได้ซึมซับ

รับฟังมุมมองในเชิงคิดบวกจากอาจารย์ปู่ อาจรย์พ่อ และพี่ ๆ มันท�าให้

เราผ่านสิ่งท่ีเรียกว่าปัญหาได้อย่างง่ายดาย จ�าได้ว่ามีคนคนหนึ่งบอกกับพี ่

ด้วยความอบอุ่นว่า “แล้ววันหนึ่งพอเอ็มมองย้อนกลับไปเอ็มจะขอบคุณกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น” ตอนนั้นไม่เชื่อ เพราะคิดว่าเราจะไปขอบคุณกับสิ่งที่ท�าให้เรา

เสียใจ ท�าให้เราท้อแท้ได้ยังไง แต่พอเวลาผ่านไปกลับได้เรียนรู้ว่า ส่ิงผ่าน 

เข้ามานั้นมันคือบันไดแห่งความส�าเร็จแต่ละขั้นต่างหาก ขอแค่เมื่อเจอปัญหา

ขอให้เราอย่าทิ้งเป้าหมายของเราเอง ค่อย ๆ ท�าค่อย ๆ ก้าวแล้วเราจะ 

เข้าใกล้ความฝันของเรา.....”

.....ติดตามเรื่องราวของ อินทุอร ได้ในฉบับต่อไป
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นอกจากนี้ผู ้บริหารและผู ้ เกี่ยวข ้อง 

ได ้แนะน�าคณะผู ้บ ริหาร โครงสร ้างและ 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย แนวทางปฏิบัติด้าน

วิชาการส�าหรับนักศึกษาใหม่ แนวปฏิบัติด้าน

ระเบียบและการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร ์

ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์ภาษา สิทธิ์การรักษา

พยาบาลของบัตรประกันสุขภาพ แนวทาง

การปฏิบัติตนด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตลอด

ช่วงการด�าเนินชีวิตของการเป็นนักศึกษาใน

รั้วมหาวิทยาลัย และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ

อันน ่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครแห่งนี้ ซึ่งเราได้รับความเชื่อถือและ

เชื่อมั่นว่าเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถ่ิน

และภูมิภาค ที่มีศักยภาพของการผลิตบัณฑิต

ให้เป ็น “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมี

ทักษะวิชาชีพ” พร้อมน้ี นักศึกษาใหม่ยังได้

มรสน. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

กล่าวตอนรับนักศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ 

ให้การต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างอบอุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ ประจ�าปีการศึกษา 2562 รอบการ

รับแบบโควตา รอบการกรับตรงร่วมกัน และรอบรับตรงอิสระ ท�าให้มีน้อง ๆ 

นักศึกษาใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 

หลักสูตรหลักประจ�า รุ่น 2/2561 “เป็นเบ้า  

เป็นแม่พิมพ์” ซ่ึงเป็นการขยายผลโครงการ 

จิตอาสาพระราชทาน ในหัวข ้อ “สถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพ่ือให้ได้

รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหา

กษัตริย์ไทย และเข้าใจการด�าเนินงานด้าน 

จิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาณของในหลวง

รัชกาลท่ี 10 และอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

บนท้องถนน เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ เรียนจบ 

และไม่พิการ

จากนั้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

เป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะ และวันท่ี 

27–28 มิถุนายน 2562 เป็นการตรวจสุขภาพ

ของนักศึกษาใหม่ของทุกคน

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



ภำพบรรยำกำศปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562




