


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

ในพิธี ในภาคเช้า ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้น ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดี น�าคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในภาคค�่า 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวาย

พระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร้องเพลงสรรเสิรญ

พระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย ซ่ึงผู้เข้าร่วมพิธีท้ังหมดได้ร่วมกันเปล่ง

เสียงร้องเพลงกันอย่างกึกก้องไปท่ัวบริเวณมลฑลพิธีหอประชุมมหาวชิรา

ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา



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

ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือนสิงห�คม พ.ศ. 2562

จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000
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www.snru.ac.th

      : snruthailand 

04

06

14

16

มรสน. จัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562

แด่นักศึกษา SNRU
PASSION ฝันได้ก็ไปถึง

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

ประสานงาน      นายวีรพรรณ  รัตนะ

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

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

สภามหาวิทยาลัย ฯ
เข้าตรวจเยี่ยม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

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. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมตลาด
นอกชุมชน ครั้งที่ 1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา มหาชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรับทราบข้อมูล

พื้นฐานและร่วมคิด ร่วมก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก

บุคลากรในสังกัด โดยมี อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม รักษาการผู้

อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร 

ร่วมให้การต้อนรับ และได้น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการด�าเนินงาน

ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมและโครงการที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และโครงการที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม 
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พร้อมนี้ อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม รักษาการ

ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น�าเสนอให้สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุน ดังนี้

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยคณะ

กรรมการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุน

การด�าเนินงานที่เอื้อต่อการท�าวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 

เช่น ระเบียบ การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างหน่วย

งานและระหว่างประเทศ ระเบียบการจัดตั้งศูนย์วิจัย

เฉพาะทาง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสมุนไพร 

เรื่องงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อระบบตรวจสอบการคัด

ลอกงานวิจัย และการจัดสรรเงินทุนวิจัยแต่ละปี ประมาณ

ร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได ้ ต้ังข ้อสัง เกตและ 

ข้อเสนอแนะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและนโยบายระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

ควรมีทุนสนับสนุนการวิจัยส�าหรับนักศึกษาให้มากขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาควรท�าวิจัยหรือจัดเวทีระดม

ความคิดเห็นเพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาผ้าคราม ค้นหาช่ือ

ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ครามของจังหวัดสกลนคร เพื่อ

น�าไปสู่การขับเคลื่อนและบูรณาการเรื่องผลิตภัณฑ์ครามของ

จังหวัดสกลนครให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

ให้สถาบนัวจิยัและพฒันาด�าเนนิการท�าวจิยัเพือ่ตดิตาม

ผลการด�าเนินงานของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครที่ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเครือข่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสกลนคร และเครือข่ายโรงเรียน

ในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบว่าหลังจากได้มีการพัฒนาครู

ร่วมกันแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นอย่างไรบ้าง เด็กได้รับการ

พัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

หลังจากที่นักวิจัยท�างานวิจัยเสร็จเรียบร ้อยแล้ว 

สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีการติดตามผลกระทบ (Impact) 

ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม 

(Social Movement) การพัฒนาการเรียนการสอน หรือการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาควรก�าหนด Theme หรือ 

งานวิจัยในภาพใหญ่ และควรบูรณาการจากส่วนราชการ

ภายในร ่วมกันเพื่อจะน�าไปสู ่การขับเคลื่อนงานวิ จัยกับ 

หน่วยงานภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

การยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปสู่ระดับชาติและระดับ

สากล

ท�าอย่างไรทุนวิจัยที่ได ้รับทั้งจากทุนภายนอกและ

ทุนภายในจะมีการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์ร่วมกัน โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอาจจะมีการแบ่งระดับทุนวิจัยออก

เป็นหลายๆ ระดับ เช่น รุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ เพื่อจะได้

กระจายทุนวิจัยให้กับนักวิจัยระดับต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง และท�า

อย่างไรให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในเชิงนวัตกรรม หรืองาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคมและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การตลาดนอกชุมชน ครั้งที่ 1 พลัง “ราชภัฏ” สู่การพัฒนาท้องถิ่น  

น�าชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าไปพัฒนาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง  

และได้น�ามาทดลองจ�าหน่ายในงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2562 มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562  

โดยนายชัยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นอกจากนี้ในพิธีเปิดยังมีการแสดงชุด ออนซอนของดีวิถี

สกลนคร  การเดินแบบผ้าคราม  และกิจกรรม workshop ให้ผู้ที่สนใจร่วมฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน

การพัฒนาท้องถ่ินเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ที่ด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เป้าหมาย สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร มีการแบ่งกลุ่มการพัฒนา ส่งเสริม และ

แก้ไขปัญหาออกเป็น 5 Cluster ได้แก่ การส่งเสริมและ

พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การยกระดับคุณภาพการผลิตผ้า 

ย้อมครามธรรมชาติ การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจ 

การท่องเท่ียว การประมง และการพัฒนาและส่งเสริมการ

จัดการป่าและกล้าไม ้ โดยมีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องร ่วม

ออกแบบปฏิบัติการบนฐานข้อมูลชุมชน ก่อให้เกิดองค์ความรู ้

น�าไปสู่การพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ที่ได้น้อมน�าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ 

พระปร เมนทรร ามาธิ บดี ศ รี สิ นทรมหาว ชิ ร าล งกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความ

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งได้มีการน�าปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนมาเป็นโจทย์ในการช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพและผลผลิต

จากอาชีพของตนเองที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้

ให้กับตนเองและครอบครัว ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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

มรสน. จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนอกชุมชน ครั้งที่ 1

พลัง ‘ราชภัฏ’ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
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เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง

เกษตร คืนสู่เหย้า และสืบสานประเพณีลงแขกด�านา ประจ�าป ี

2562 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชุมพล ทรงวิชา 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ 

ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมสืบสานศิลปะ

วัฒนธรรม การลงแขกด�านา ที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงสร้าง

ความสามัคคีในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการร่วมกัน

อนุรักษ์และสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  

ให้คงอยู ่สืบไป โดยกิจกรรมที่สร้างสีสันภายในงาน ได้แก่ 

การแข่งขันด�านา ขี่ม้าชิงเมือง ที่สร้างความสนุกสนานให้กับ 

อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

พลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันและ

การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับ

อาเซียน ประจ�าปี 2562 (ASEAN Alternative Energy 

Awards 2019) ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.เพ่ิมศักด์ิ ยีมิน คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน 

และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มีลาเนีย มัลตินี จากสถาบัน

เทคโนโลยี Sepuluh Nopember เมืองสุระบายา 

ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวต้อนรับ ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันประดิษฐ์นวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกโดยแบ่งตามหน่วย

ปฏิบัติวิจัย ได้แก่ การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก การประดิษฐ์มอดูลพิโซอิเล็กทริก การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริก

แบบฟิล์มบาง การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย การผลิตน�้ามันไบโอดีเซลอย่างง่าย การประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย 

การออกแบบโครงสร้างผลึกของวัสดุของแข็ง  พร้อมทั้งมีการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเกษตร 

คืนสู่เหย้า และสืบสานประเพณีลงแขกดำานา ประจำาปี 2562 

มรสน. จัดแข่งขันและประกวด
นวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก 

ระดับอาเซียน ปี 2562
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เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมการประกวดลวดลาย 

และการแปรรูปผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มช่อง

ทางการตลาดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ตามโครงการพัฒนา

ลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพ่ือการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี 

ดร.สุธาสิณี คุปตะบุตร ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กล่าวรายงาน  ณ ลานอเนกประสงค์  อาคาร 13 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

ส�าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาลวดลายและการออกแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าคราม 

ผ้าย้อมสีธรรมชาติให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการ

ของตลาดสากล และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ด้วยเทคนิคการขายสินค้าแบบต่าง ๆ 

อันก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต  

ตามท่ีศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร มีบทบาทและภารกิจหลักในการเป็นแหล่งรวบรวม

องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการบริการ

วิชาการ ความร่วมมือระหว่าง ผู้ผลิต

ซ่ึงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดนิแบบแฟชัน่โชว์  

ผ้าครามและสีธรรมชาติ และการประกวดออกแบบลวดลาย

ผ้า  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 26 ลวดลาย และการประกวด

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม มีผู ้ส ่งเข้าประกวด  

15  ชิ้นงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มร้านผู้ผลิตคราม  รวมถึง

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  กันเป็นจ�านวนมาก 

จัดกิจกรรมการประกวดลวดลาย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

และการแปรรูปผ้าย้อมคราม

และสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจ ด้านการบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์

มีความรู ้ และได้แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.ไชยยา  

ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมร่วมเดิน

ชมผลงาน และนิทรรศการของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจ�าทุกปี และในปีนี้ถือว่ามีความพิเศษ เพราะจัดในรูปแบบของนิทรรศการ

และสื่อวีดีโอ และมีการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละสาขาวิชาของคณะ

ครุศาสตร์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรมของนักศึกษา  

สาธิตการท�าอาหารพื้นบ้าน การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก ๆ สมัยโบราณ 

การเดินแบบผ้าย้อมคราม การแสดงร�ามวยโบราณ และการสวดสรภัญญะ  

โดยเป็นการบูรณาการเข้ากับแผนการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ โดยขบวน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเคลื่อนขบวนจากลานรวมน�้าใจไทสกลไปตามถนนรัฐพัฒนาเลี้ยวซ้ายไปตาม

ถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในพิธีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ มีกิจกรรม

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงตนเป็นลูกพระธาตุเชิงชุม ถวายเครื่องสักการะพระธาตุเชิงชุมและเครื่องไทยธรรม ตัวแทน

นักศึกษาฟ้อนภูไทถวายองค์พระธาตุเชิงชุม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาส

อันเป็นมงคลของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านท่ีชาวสกลนครให้ความเคารพ 

บรรยากาศวันงานเต็มไปด้วยพลังของวัยหนุ่มสาวท่ีร่วมกันแสดงศักยภาพของนักศึกษาให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงความสามัคคี

ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

และนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา

มรสน. สืบสานประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ
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เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 262 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง 

และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร เข้ารับโล่

รางวัลระดับทองแดง ในพิธีมอบรางวัลผลการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 

ระดับประเทศ ประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ และคณะกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษา

ดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี น�าโดย รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์  ประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ พร้อมคณะ จ�านวน 10 คน ใน

โอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท�า

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ ได้มีส่วนร่วมในการ

วางแผนการด�าเนินงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน

อื่น เพื่อเสริมสร้างทักษะ น�ามาพัฒนาการด�าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลระดับ

ประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth)

มรสน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม 13209 

อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และผลด�าเนินงาน กิจกรรมดีเด่นสู่สาธารณะ

และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ด้วยการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ส่งผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีม รวมทั้งหมด 80 ทีม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ในระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียน

ฝ่ายประถมศึกษา โดยน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ ได้น�ามาลัยดอกมะลิ

กราบคุณแม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ

แม่ลูก และจัดกิจกรรมการแสดง เพื่อแสดงออกถึงสายใยรักที่อบอุ่นระหว่าง 

แม่กับลูก

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอุดมศึกษา

จัดกิจกรรม

“วันแม่แห่งชาติ”
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เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดปาฐกถา

พิเศษ University in Disruption Era ในวาระท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ครบรอบ 55 ปี จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

ในหัวช้อ “University in Disruption Era” เพื่อเปิดโลกทัศน์

ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

ด้านแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในสภาพเศรษฐกิจ และสังคม

ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จากการที่สถาบันอุดมศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษาทั้งของ

รัฐในก�ากับรัฐและเอกชนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยต่างแข่งขันจูงใจ

ผู้เรียนมากขึ้น เพราะจากจ�านวนผู้เรียนท่ีลดลงและจะท�าให้เกิด

ปัญหาอื่นตามมาโดยเฉพาะปัญหาบางคณะ บางสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยที่มีผู้เรียนน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจ�าเป็น

ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

คนในทุกช่วงวัย รวมท้ังเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของผู้เรียนใหม่ 

ค�านึงถึงทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ สร้างจุดแตก

ต่างและความแตกต่าง มุ่งเน้นสู่การพัฒนาต่อไป

มรสน. จัดปาฐกถาพิเศษ ครบรอบ 55 ปี
University in Disruption Era
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เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 รศ.ดร. ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและพัฒนา) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ได้ทุน วช. ปีงบประมาณ 

2563 และทุนแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564” ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มุ่งหวังท่ีจะพัฒนาระบบกลไก

การวิจัยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร

ด้านการวิจัย โดยการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 

เพื่อเสนอขอทุนวิจัยทุน วช. ปีงบประมาณ 2563 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีตอบโจทย์และผลักดันให้เกิด

งานวิจัยที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้มีการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน

ทุกมิติตลอดจนสามารถยื่นขอทุนได้ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร 

เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2562 สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง  

ใต้ร่มฟ้าบารมีจักกรีวงศ์ 181 ปี เมืองสกลนคร  เนื่องจาก 17 สิงหาคม 

ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชทานสารตราต้ังเมืองสกลนคร 

โดยในปีพุทธศักราช 2562 นี้ เมืองสกลนครมีอายุครบ 181 ปี จึงจัด

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์

สกลนคร และหล่อหลอมจิตใจประชาชนชาวสกลนครให้เกิดส�านึก 

รักษ์บ้านเกิด อนุรักษ์สืบสานรื้อฟื ้นประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน

สกลนครสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แห่งองค์สมเด็จบูรพมหากษัตริย์ ผู ้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งเมือง

สกลนครและร�าลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนอดีตเจ้าเมืองกรมการผู้รักษาเมืองสกลนครท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก

คุณด�าเกิง และคุณสอนจด วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนจากตระกูลวงศ์กาฬสินธุ์ เล่าประสบการณ์และเรื่องราวความเป็นมาของ 

วงศ์ตระกูลท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองสกลนครจากรุ่นสู่รุ่น จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปาทลักษณะและการก�าเนิดเมืองใน 

อุรังคนิทาน” โดย ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ กรรมการมูลนิธิทางอีสาน และการเสวนาหัวข้อ “เมืองสกลนคร 181 ปี ใต้ร่มฟ้า 

พระบารมีจักกรีวงศ์” ณ ห้องประชุม 19212 อาคาร 19 และการจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักกรีวงศ์ 181 เมือง

สกลนคร ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ได้ทุน วช. 

ปีงบประมาณ 2563 และทุนแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

มรสน. จัดกิจกรรม

ใต้ร่มฟ้าบารมีจักกรีวงศ์ 181 ปี เมืองสกลนคร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมเทอร์โมอิเล็กไทย คณะเทคโนโลยี

การเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส�านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น กลุ่มเพาะกล้าไม้บ้านห้วยยาง บริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัดมหาชน และ

โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจ�าปี 2562 “จุดประกาย 

ความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย

เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ

ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยอาจารย์ นักศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา

ท้องถ่ิน วิทยากรโดย นายประดิษฐ เวหน พิธีลงนามความร่วม

มือทางวิชาการ การประกวด แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การ

แข่งขันจรวดขวดน�้า การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ตลอดทั้ง 

2 วันของการจัดงาน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจากกพ้ืนท่ีบริการ

วิชาการ จังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร กว่า 5,000 คน 

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเห็นความส�าคัญของวัน

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน  ท้ัง

ยังสามารถน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์ และ

นักศึกษา สู่สาธารณชน โดยมีนายปัญญา มหาชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโลกวิทยาศาสตร์ใงาน

ส่วนภูมิภาคประจำาปี 2562สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวเปิดการบรรยาย เร่ือง 

การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าทันในสถานการณ์ทางการเมืองไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกท้ังเป็นการ

สืบทอดปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  

บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ในวาระครบรอบ 55 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารย์ประจ�าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วม

รับฟังการบรรยายประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตลอดจนผู้ให้ความสนใจจากภายนอกจ�านวนกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารและการน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 ช้ัน 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยการอบรมในคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้สร้างสรรค์ผลงานหลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารและการน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถน�าไปใช้ในการสื่อสาร การอบรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนใจจากบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรม กิจกรรม

ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อินโฟกราฟิก และการออกแบบอิโฟกราฟิกให้สวยงามเพื่อการน�าเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยคุณทินกร พรมดีมา Graphic Designer เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดทั้ง 2 วัน แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

มรสน. จัดการบรรยายพิเศษ 

การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

จัดอบรมการสร้าง Infographic
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...ก็บอกแล้วว่า เหล่านักฝันต่าง

กันเพียงลีลา คุณสามารถไปสู่เป้าหมาย

ได้จากหลายเส้นทาง บางคนขยันแล้ว

ได้ดี บางคนขยันผิดที่สิบปีก็ไม่ส�าเร็จ  

มีลูกศิษย์ของอาจารย์อีกคนหน่ึง เขาไม่

เหมือนใคร เขาไม่ขยันให้ใครเห็น เขาไม่

เรียบร้อยแต่ก็ไม่กาก ไม่ข้ีคุยแต่ก็ไม่เงียบ 

เขานั่งอยู่มุมหลังห้องเรียน ท�าปากห้อย

และแววตาครุ่นคิดอะไรของเขา อาจารย์

คิดในใจ ‘เอ็งคงแฮ็งค์มาแน่ๆ’ เขามอง

หน้าอาจารย์ด้วยสายตามีค�าถาม ‘ผม

ผิดมากไหมครับที่เมาไปเรียนไป ผมน่ี

เด็กดี เด็กดีกรีก็มีหัวใจ เรียนก็เอาเมา 

ก็บ่อย’ เขาคือ ‘ครูป๋อมสายเมา’ ผู้รัก

เรียน เพียรการเลาะ บรรยากาศเหมาะ

ค่อยกรึ๊บ! 

“สวัสดีครับน ้อง ๆ หนุ ่มสาว

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยท ้องถิ่นที่สร ้างผู ้คนให ้

เติบโต เพื่อออกไปรับใช้พี่น้องประชาชน

มาเป็นเวลาหลายรุ่น พ่อแม่ญาติพี่น้อง

ของน้อง ๆ หลายคนจบที่นี่ ได้ท�างาน

หลากหลายอาชีพหลายสาขา บ้างก็ได้

ท�าตามที่เรียนจบไป บ้างก็ได้ท�างานที่ตน

ชอบแตกต่างจากทีเ่ลอืกเรยีนบ้าง บางคน 

ค้นพบสิ่งที่ชอบตอนที่เรียนจบ บางคน

ค้นพบอาชีพที่ชอบตอนที่ท�างานในวิชาที่

จบไปแล้วรู้สึกไม่มีความสุข  

ก่อนอื่น ผมก็ขอแนะน�าตัวให้กับน้อง ๆ นักศึกษาปัญญาชนคนล่าฝัน ผมชื่อ 

นายธนศักดิ์ ไกรสินธุ ์ อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยที่ผมก�าลังยืนอยู่ ณ ตอนนี้ เมื่อสิบปีท่ี

แล้ว ผมก็มานั่งรับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยแบบนี้แต่ก็จะมีรูปแบบที่น่าเบื่อ

กว่านี้ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ผมได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ 

นักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรับฟังประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองของผมจะพอมี

ประโยชน์ต่อน้อง ๆ ไม่มากก็น้อย 

หลังจากท่ีเดินทางจากร้ัวโรงเรียนมัธยมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในวัยที่เรียกว่า

เป็นวัยหนุ่มสาว วัยแห่งการเรียนรู้ วัยของนักฝัน จากท่ีเราเคยเรียนจากครูผู้ป้อน

ความรู้ความสามารถให้กับเรา แต่ในรั้วมหาวิทยาลัยนี้จะแต่งต่างจากมัธยมอย่างมาก 

เพราะในมหาวิทยาลัยน้อง ๆ นักศึกษาจะต้องเดินทางออกตามหาความหมายของ

ชีวิตของเราเอง เราควรมีรุ่นพี่ท่ีพร้อมให้ค�าปรึกษาท่ีดี เป็นช่วงท่ีมีค�าถามที่เกิดขึ้น 

ในหัวสมองของเราอย่างมากมาย

ผมจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตอนเรียนมัธยม ผมจบมัธยมจากโรงเรียน

สนธิราษฎร์วิทยา อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีจ�านวนนักเรียน 500 กว่าคน 

ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กส�าหรับมัธยม เป็นโรงเรียนประจ�าต�าบลที่สร้างขึ้น

โดยหลวงปู่สนธ์ิ เขมิโย ชื่อโรงเรียนจึงตั้งด้วยชื่อของหลวงปู่สนธิ์ โดยมีช่ือเต็มว่า 

สนธิราษฎร์วิทยา

การเรียนในห้องเรียนของผมจะอยู่ในอันดับรองสุดท้ายของเพ่ือนในห้อง  

แต่ถ้าหากเพื่อนที่ได้อันดับสุดท้ายเขาไม่ประสบปัญหากับชีวิตอย่างหนัก อันดับ

สุดท้ายของห้องก็ต้องเป็นผมแน่แท้ ด้วยฐานะครอบครัวที่ล�าบากผมจ�าเป็นต้อง

ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ผมโชคดีที่มีน้าประกอบอาชีพธุรกิจขายน�้าดื่มจึงได้

มีโอกาสรับจ้างน้าเพื่อเก็บเงินไว้เรียนหนังสือและพอจะช่วยเหลือครอบครัวบ้าง  

บางวันเลิกเรียนผมก็ต้องขับรถส่งน�้าดื่มช่วยพ่อกับแม่ บางวันก็ตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้า

เพื่อไปส่งน�้าช่วยพ่อกับแม่ให้เสร็จในเที่ยวแรก พอส่งน�้าเสร็จผมก็อาบน�้าแต่งตัวไป

โรงเรียน บางวันก็ไปเรียนสายไม่ทันเวลาเข้าแถวโชคดีที่มีครูที่ปรึกษาเข้าใจอนุโลมให้

ไม่ถูกท�าโทษหรือภาคทัณฑ์ที่ไม่ท�าตามกฎและข้อปฏิบัติของโรงเรียน  

ในช่วงเรียนมัธยมผมไม่ค่อยได้สนใจการเรียนในห้องมากเรียนมากเท่าไหร ่

ในสมองคิดแต่เรื่องงานที่บ้าน วางแผนว่าจะบริหารจัดการเวลายังไงในแต่ละวัน  

ส่วนในเรื่องการเรียนก็ตั้งใจจะให้เรียนผ่านมัธยมปลายก่อนแล้วค่อยคิดต่ออีกทีว่า

จะเรียนอะไรต่อที่ไหน มอง ๆ ไว้คือมหาวิทยาลัยเปิด เช่น ค�ารามแหง ท�างานด้วย 

เรียนไปด้วย จะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว ผมเห็นพี่ที่อยู่แถวบ้านเรียนรามค�าแหง  

ใช้เวลาสองปีกว่าก็จบ ผมก็อยากจะท�าอย่างนั้นเหมือนพี่เขา เรียนสองสามปีจบ 

“อเวนเจอร์สายโศก”
พี่เหมย อรอุมา ขอบชัยแสง

บทความโดย : อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์

แด่หนุ่มสาว SNRU
PASSION ฝันได้ก็ไปถึง
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ได้งานท�าดี ๆ เลี้ยงครอบครัวได้ เพราะดูแล้วทางครอบครัวผมก็คงไม่มีปัญญาที่จะ

ส่งเรียน ผมจึงไม่มีความกระตือรือร้นเท่าไหร่ในเร่ืองเรียนช่วง ม.ปลาย คิดแต่ว่า 

จะต้องเรียนสักอย่างเพื่อมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว 

ในช่วง ม.6 เพื่อนหลาย ๆ  คนเริ่มมองหาที่เรียนของตัวเอง ผมไม่ค่อยได้สนใจ

ที่จะแสวงหาที่เรียนเท่าไหร่ เพราะรู้ว่าถ้าเรียนก็คงจะไปได้สองทาง ไม่รามค�าแหง 

ก็คงเป็นมหาวิทยาลัยใกล้เคียงบ้านที่สุดที่พอจะมีเวลากลับมาช่วยเหลือทางบ้าน 

วันหน่ึงครูแนะแนวเรียก นักเรียน ม.6 ไปแนะแนวที่เรียนต่อ ผมก็ไปหาคุณครู

แนะแนวแล้วมองดูสาขาวิชาที่ตนคิดว่าน่าจะเรียนแล้วมีงานท�า ผมมองอยู่สองสาขา

วิชา คืออิเล็กทรอนิคส์และออกแบบนิเทศศิลป์ ผมตัดสินใจส่งใบสมัครในรอบโควตา 

ผลการคัดเลือกปรากฏว่าได้สาขาอิเล็กทรอนิกส์เตรียมรายงานตัว ถึงวันท่ีต้อง 

มารายงานตัวแม่ของผมก็เดินมาหาแล้วพูดกับผมว่า “ลูกจะบ่เรียนครูให้แม่ 

แหน่บ่?”

ความฝันของผู้ปกครองหลาย ๆ คน อยากให้ลูกเป็นครู เป็นแพทย์ เป็นหมอ 

เป็นวิศวะหรือรับราชการ ส่วนตัวผมแล้วก็ไม่ค่อยชอบระบบราชการ คิดไปคิดมา 

ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเลือกไว้ก็ยังเป็นวิชาท่ีเราชอบแต่ในท่ีสุดแต่ก็ต้องยอม 

ให้มันเป็นหมัน ผมต้องเลือกสาขาวิชาใหม่ที่แม่อยากให้เรียนในสายวิชาครู ผมดูแล้ว

วิชาที่ผมพอจะไปได้ก็มีสองตัวเลือกคือสาขาวิชาสังคมศึกษาและพลศึกษาที่พอจะ

ไปได้ จึงตัดสินใจสมัครเรียนสังคมศึกษาในรอบสุดท้าย

ผลการสอบปรากฏว่ามีชื่อนายธนศักดิ์ ไกรสินธุ ์ ขึ้นในสาขาสังคมศึกษา  

ผมเล่าให้แม่ฟังแม่ดีใจมาก ผมโชคดีมาก ที่ในช่วงที่ผมสมัครเรียนครู คนที่มี

คุณสมบัติเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ 2.00 ขึ้นไป เพราะตอนที่ผม

เรียนจบ ม.6 ผมมีเกรดเฉลี่ยที่ 2.2 แต่ถ้าเป็นรุ่นหลังที่ผมเรียนก็จะเอาเกรดเฉลี่ย 

2.5 ขึ้นไป

ผมจ�าได้ว่าวันที่มาหาหอพัก ผมยืมรถปิคอัพคันเก่าของน้าขนสัมภาระมากับ

แม่สองคน เป็นครั้งแรกที่ต้องห่างจากครอบครัวจากพ่อแม่ญาติพี่น้องมาเจอเพื่อน

ใหม่ในมหาวิทยาลัย วันแรกก็จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเหมือนกับที่น้อง ๆ ได้

มาน่ังในตอนนี้ แล้วก็ค่อยแยกรับน้องเป็นคณะ เป็นสาขา ภารกิจแรกท่ีต้องท�าคือ 

ขอลายเซ็นรุ ่นพี่ ผมถามรุ ่นพี่ว่าเราขอ

ลายเซ็นไปเพื่ออะไร รุ ่นพ่ีบอกว่า เพ่ือ

ท�าความรู ้จักกับรุ ่นพ่ี และน้องจะได้มี

สัมมาคารวะต่อรุ ่นพี่ แรก ๆ ผมก็ไป

ขอลายเซ็นกับรุ ่นพี่  รุ ่นพ่ี ท่ีดีหน่อยก็

จะแนะน�าให้ใช้ชีวิตแบบไหน แนะน�า

แนวทางให้ แต่บางคนก็แกล้งสารพัด 

กว่าจะได้แต่ละลายเซ็นจากแต่ละคน  

ก็แทบไม่มีเวลาไปท�าอย่างอื่น ส�าหรับ

ผู ้ชายก็ไม ่เท ่าไหร ่นัก ผมเห็นผู ้หญิง 

ที่ต้องเต้นท่าที่รุ ่นพี่สั่งให้ท�า ผมดูแล้ว

คิดว่าไม่เหมาะสมแต่พวกเขาก็ต้องท�า  

เพื่อแลกกับเงื่อนไขที่รุ ่นพี่บอก มันเกิด

ความคิดในหัวของผมว่า มหาวิทยาลัย

ควรที่จะมีรุ่นพี่ชวนรุ่นน้องไปท�ากิจกรรม

ท่ีสร้างสรรค์กว่านี้ พี่น้องรู ้จักกันด้วย

หัวใจท่ีเปิดกว้าง ไม่ใช่บังคับข่มขู ่น้อง

หรือว๊ากน้องเพื่อให้น้องก้มหัว ลึก ๆ แล้ว 

น้องไม่ได้เคารพหรอกครับ ส่วนใหญ่คือ

ไม่อยากมีปัญหา ถ้าหากอยากให้น้อง

เคารพก็คงเป็นความประพฤติหรือด้วย

ตัวของรุ่นพี่เองมากกว่า...

.....ติดตามเรื่องราว 

ของอเวนเจอร์สายเมา

PASSION ฝันได้ก็ไปถึง

 ได้ในฉบับต่อไป
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เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดยงานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี  

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราขภัฏสกลนคร เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะ พร้อมทั้งน�าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถวางแผนพัฒนา

ตนเองเพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานได้อย่างชัดเจน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน ช�านาญการพเิศษ รกัษาการแทนผูอ้�านวยการกองพฒันาคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นวทิยากรบรรยาย

ให้ความรูแ้ก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ�านวน 180 คนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

งานวิเทศน์สัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษา

อาเซียน ประจ�าปี 2562 (ASEAN Language Edutainment 

Festival 2019) จัดข้ึนเมื่อวันที่ 19–20 สิงหาคม 2562  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 และหอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยม ี

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและ

วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

งานวิเทศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศส�าหรับนักศึกษาอาจารย์

บุคลากรตลอดจนบุคคลทั่วไปซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

แล้วภาษาอาเซียนก็นับเป็นภาษาส�าคัญที่ได้รับความนิยมและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงจัดโครงการประกวดแข่งขัน

ทักษะภาษาอาเซียน ประจ�าปี 2562 (ASEAN Language Edutainment Festival 2019) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ 

แรงบันดาลใจและสนุกไปกับการเรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศผ่านกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ ได้แก ่

การประกวดน�าเสนอสินค้าภาษาอังกฤษ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์  

การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

โดยมีนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จาก 30 สถาบันการศึกษาท้ังในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจากสถานศึกษาในจังหวัดพื้นที่บริการ 

งานบริหารบุคคลและนิติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม  
จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน 

ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาไทยเนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งขาติ : วันภาษาไทยที่รัก” ณ อาคาร 19 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์และส่งเสริม 

ภาษาไทย อีกท้ังยังเป็นการบริการวิชาการและท่ีพึ่งทางวิชาการแก่สังคมท้องถ่ิน โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ  

การให้ความรู้ทางด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผ่านกิจกรรมทางภาษาไทย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ได้แก่ การแข่งขันเขียนตามค�าบอกและเขียนค�าอ่าน การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถ่ิน การแข่งขันสืบค้นค�าและ

ความหมายของค�า และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรม และกล่าวให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการราชภัฏจิตอาสา  

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดการอบรมการฝึกท่ามือเปล่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ

การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR  ให้กับจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องกิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมน�าผู้บริหารและบุคลากรกล่าวค�า 

ปฏิญานตน เราท�าความดีด้วยหัวใจ จ�านวน 3 ครั้ง จากนั้นเป็นการฝึกอบรมท่ามือเปล่าสมาชิก

จิตอาสา โดยทีมวิทยากรจิตอาสา 904 และฝึกอบรมสมาชิกจิตอาสาเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ

การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

มรสน.จัดโครงการราชภัฏจิตอาสา

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร จัดการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาไทย

“วันภาษาไทยแห่งขาติ : วันภาษาไทยที่รัก”

“เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”




