


จังหวัดสกลนคร จัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน “สิบสองเพ็งไทสกล” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยได้รับพระราชทานพระประทีปพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ในการนี้ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นางสุรีย์ ธรรมวินทร เป็นผู้อัญเชิญ 

พระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา จากหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เพื่อน�าไปประกอบพิธีบริเวณสระพังทอง โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานอัญเชิญพระ

ทีปสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคู่สมรส ได้อัญเชิญพระประทีปของพระบรมวงศานุวงศ์ ลงลอยร่วม

กับพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร พร้อมนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังได้ร่วมประดับตกแต่งรถในขบวนพระประทีป สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกรุมารี และน�านักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่อันเป็นการแสดงออก

ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งมีประชาชนจากทุกอ�าเภอในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

“สิบสองเพ็งไทสกล”เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y

มรสน. ร่วมงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน
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งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คณะครุศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ
และน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 1 

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

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

มรสน. ร่วมงานเทศกาล
ลอยพระประทีปพระราชทาน
“สิบสองเพ็งไทสกล”

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

เรื่องจากปก
C o v r e  S t o r y

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

สกู๊ปข่าว มรสน.
S c o o p   s N R U

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. สืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ�าปี 2562 

มรสน.จัดการอบรมพัฒนาการ
เรียนรู้ ออกแบบห้องเรียน
สร้างสรรค์ หลักสูตรภายใต้
โครงการ “ก่อการครู โมดูล 2”
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เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ

และน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุค

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยมี รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว

รายงาน พร้อมด้วย คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และผู้น�าเสนอผลงานวิจัย เข้าร่วม 

ณ ห้องประชุม 221 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธกิจที่ส�าคัญในการ

บริการวิชาการ การสร้างสรรค์ผลการวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่ การน�าเสนอผล

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

วิจัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการน�าเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจดัง

กล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

“ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู ้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเป็นเวทีให้ครู 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิจัย  

รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย และข้อค้นพบจาก

การวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ถ่ายทอดและน�าออกเผยแพร่สู่

สาธารณชนสามารถน�าความรู้ และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อัน

จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป และเพื่อให้นักวิจัย

ได้เสวนาร่วมกัน ท�าให้เข้าใจถึงปัญหาและสามารถท�างานวิจัย เพื่อเอื้อประโยชน์

ต่อกันในการน�าผลงานวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปอย่างแท้จริง การประชุมวิชาการใน

ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายสาขาประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบัน

การศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ 1 
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเสวนา

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ โดยได้

รับเกียรติจาก นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด

สกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ 

พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1–4 ได้รับความรู ้จาก

ประสบการณ์จริง และทราบถึงวิสัยทัศน์และทัศนคติของนักปกครอง พร้อมทั้งวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จากความเป็นจริงอันจะน�าไปสู่การ

ท�างานในอนาคต โดยการน�าแบบอย่างและการถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ เป็นการชี้แนะแนวทางและ

เป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษา และยังเป็นการฝึกทักษะทั้งในด้านความคิด การมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาให้

ตนเองมีความรู้ และเกิดแรงบันดาลใจต่อไป 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม“Road Show องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ” ณ ลาน

กิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดยบริษัท น�้ามันพืชไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ผู ้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองตราองุ ่น เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ด้าน

โภชนาการ เสนอแนะวิธีท�าอาหารในการเลือกใช้น�้ามันในการปรุงอาหาร ภายใน

กิจกรรมมีจัดการแข่งขันการท�าอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทางเทคนิค

ด้านอาหารอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์จาก

การใช้น�้ามันถั่วเหลือง ในการปรุงอาหาร โดยผู้เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นนักศึกษา ใน

มหาวิทยาลัย เมนูที่ใช้ในการประกวด ต้องเป็นเมนูสร้างสรรค์ ห่วงใยสุขภาพ รสชาติดี 

และคิดค้นข้ึนมาใหม่ ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้พบกับการสาธิตท�าอาหารสุขภาพ จาก

เชฟประจ�าโครงการ ซึ่งเป็นเชฟชื่อดังระดับประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ ตัวแทน

นักศึกษาสามารถเข้าประกวด น�าเสนอเมนูในธีม เมนู ห่วงใย จากใจองุ่น เพื่อชิงเงิน

รางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดยสามารถติดตามชมบรรยากาศภายในงานได้ในรายการ 

คุณนายจ่ายตลาด ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13:30 น. ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Road Show 

โครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ให้เกียรติเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษใหักับนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะทั้ง 

6 คณะ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจร แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัด

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6-28 พฤศจิกายน 2562 โดยมี

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมให้ค�าแนะน�าและข้อมูลการศึกษาแก่

น้อง ๆ นักเรียน

มรสน. จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร
แก่นักเรียนมัธยมจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง
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ส�าหรับปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 - วันที่ 5 มิถุนายน 2563  

โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ คือ รอบโควตาความร่วมมือกับ

โรงเรียน รอบโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)  

รอบรับตรงร่วมและรอบรับตรงอิสระ ส�าหรับผู ้ที่สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

เ ว็บไซต์ www.snru.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์  

0 4297 0025

ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนตลอดจน

ผู้ปกครองมีทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะ

สาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมี

จ�านวนมาก ท�าให้เกิดการแข่งขันในการใช้กลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อโน้มน้าวให้นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง

ตัดสินใจให้บุตรหลานเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ การ

แนะแนวการศึกษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นวิธีการ

ประชาสัมพันธ์หนึ่งที่จะท�าให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนครู

แนะแนวได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการ

ตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจ�าปีการศึกษา 

2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา หลักสูตรที่

เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในระดับปริญญาตรี 

เพื่อให้นักเรียน ครูแนะแนว และผู้ที่สนใจ ทราบถึงนโยบายการ

รับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการสืบสานประเพณ ี

ลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�าปี 2562 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีขบวน 

แห่กระทงจากคณะทั้ง 6 คณะ ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมด้วยนางนพมาศ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี  

เป็นประธานเปิดงานและร่วมพิธีลอยกระทงกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนจากชุมชนใกล้เคียง 

กิจกรรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากวงโปงลางไทอีสาน จากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

การเดินแบบชุดผ้าคราม และผ้าพื้นเมือง ของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประกวดนางนพมาศ  

การประกวดนางงามเพศทางเลือกซึ่งในปีนี้ ใช้ชื่อในการประกวดว่า “สาวงามคืนเดือนเพ็ญ” ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

ผลการประกวดนางนพมาศ
นางนพมาศ	 นางสาวนภารัตน์		เนตรวงศ์ค�า

	 	 คณะครุศาสตร์
รองอันดับ	1					นางสาวกิติมา		ศรีนัครินทร์

	 	 คณะวิทยาการจัดการ

รองอันดับ	2					นางสาวกมลเนตร		มาตยาคุณ

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย	 นางสาวรัตติยา		ชัยนามวัน

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  นางสาวกันติยา		ไชยปัญหา

	 	 คณะครุศาตร์

รางวัลขวัญใจราชภัฏสกลนคร

	 	 นางสาวกิติมา		ศรีนัครินทร์

	 	 คณะวิทยาการจัดการ

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

รองอันดับ	1		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองอันดับ	2		 คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการประกวดกระทงและขบวนแห่

ผลการประกวดสาวงามคืนเดือนเพ็ญ

ชนะเลิศ	 นายนฤภัส		ข่วงทิพย์

	 	 คณะวิทยาการจัดการ

รองอันดับ	1	 นายสุริศักดิ์		นะโพธิ์

	 	 คณะครุศาสตร์

รองอันดับ	2	 นายเกศจุฬา		ทิพย์เกษร 

	 	 คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย			นายณัฐญ์ชริดา		ปาทา

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  นายสิรินุช		บุษมงคล

	 	 คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลขวัญใจสาวงามคืนเดือนเพ็ญ

	 	 นายณัฐญ์ชริดา		ปาทา

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

จัดโครงการเสวนาวิชาการ และการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล หรือ MICE ในหัวข้อ  “ SNRU Street food festival “  จัดขึ้นที่บริเวณ

ด้านหน้าอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นกิจกรรม

ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา  และให้ทันกับกระแสและค่านิยมในการ

การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ในการจัดการ 

การประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยมีการ

บรรยายจากวิทยากรท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ ในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายศศิพล 

อากาศเยน็ เจ้าของร้าน แหลกไม่แหลก by ปากหมาหน้าหนวด และนายธรีพงษ์ 

แสนเจียม เจ ้าของธุรกิจร ้านเดอะคาแฟโดนัทสกลนคร ร ่วมถ ่ายทอด

ประสบการณ์ และแลกปลี่ยนเรียนรู ้ ความรู ้ ทันคติและความคิดเห็นจาก 

ผู ้มีประสบการณ ์ทางด ้านธุรกิจอาหาร ซึ่ งอาหารเป ็นสิ่ งส� าคัญและ 

มีความสัมพันธ์อย่างยิ่ง กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ  

Big home Big Final projects ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายสรรค์สนธิ บุญโยทยาน กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดโครงการ Big home Big Final projects ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ การวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และเป็นการนักศึกษาได้ใช้ทักษะทางคหกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การเดินแบบแฟชั่นโชว์ ด้วยการออกแบบและสร้างสรรค์ชุดกระดาษ (Paper art) การจัดแสดงผลงาน (Display) การแกะสลัก การ

สาธิต และ Wokhop การท�าไอศกรีม กิมจิ โยเกิร์ต บะหมี่ และการแสดงผลงานจากงานวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการ

เสวนาวิชาการ “SNRU Street food festival”

Big home Big Final projects 
ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะทางคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคีประจ�าปี 

2562 ร่วมกับชุมชนบ้านฮางโฮง หมู่ 5 ต�าบลฮางโฮง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ 

วัดศรีสุขส�าราญ ต�าบลฮางโฮง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยจัดตั้งกองกฐิน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พร้อม

กับรับบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรม บริวารกฐิน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสมโภชกองกฐิน ณ บริเวณลานวัฒนธรรมริมห้วย

ทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

บุคลากร นักศึกษา และคณะกฐินสามัคคีจากสายต่าง ๆ พร้อมกันแห่ขบวนกองกฐินสามัคคี เข้าสู่วัดศรีสุขส�าราญ ทอดผ้ากฐิน 

กล่าวค�าถวายกฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน กรานกฐิน และอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งได้ยอดปัจจัยทอดกฐินสามัคคี เพื่อ

สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดศรีสุขส�าราญ ต�าบลฮางโฮง  อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เป็นเงินจ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และรวมทุกสายเป็นเงินจ�านวน 1,000,000 บาท พร้อมนี้ นักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมท�ากิจกรรม Zero Waste ในการคัดแยกขยะจาก

ประชาชนที่มาร่วมบุญกฐินครั้งนี้

ชาว มรสน. ร่วมสบืสานประเพณบุีญกฐินสามคัคี  ประจ�าปี 2562



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง12

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อุทยาน

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือแผนพัฒนา และขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ร่วมกันด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนและ 

บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานความรู้  

ผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพึ่งตนเอง ยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ 

ภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อรองรับโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และชุมขนในพื้นที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือได้เพ่ิมมากขึ้น จึงได้จัดท�าโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายเครือข่าย

ความร่วมมือของ สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญ

ญกรณ์ ผู ้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อ

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ�าปี 2562 ณ อาคารสัมมนา 3 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ 

ข ้าราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนเข ้าร ่วมในพิธี  เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น 

“พระบิดาแห่งฝนหลวง” และแสดงความจงรักภักดี น้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” 

ข้ึนมาบรรเทาทุกข์แก่พสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษย์โลกให้

รอดพ้นจากความเสียหาย ท้ังในด้านเศรษฐกิจ และสังคมอัน

เนื่องมาจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธ์ิผลเป็นท่ีประจักษ์ชัด เป็นที่

ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มรสน. ประชุมร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มรสน.	ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด	
“วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง”	ประจ�าปี	2562
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เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัคร โครงการกองทุนการศึกษา ในการเข้าตรวจเยี่ยม นักศึกษาทุนพระราชทาน  

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน และพูดคุยให้ก�าลังใจนักศึกษา

ทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษา ได้แก่ นายสุรพล ชีด้าม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โดยคณะตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย อาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษา และอาสาสมัครโครงการ

กองทุนการศึกษาประจ�าจังหวัดสกลนคร นอกจากการเยี่ยมติดตามผลการเรียนในครั้งนี้ ยังเป็นการพูดคุย สอบถามถึงปัญหา  

ให้ค�าแนะน�า แก่นักศึกษาในด้านการศึกษา การด�ารงชีวิต รวมถึงการวางแผนในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ซึ่งการ 

ตรวจเยี่ยมจะเป็นการติดตามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังสนับสนุน ให้นักศึกษาทุนพระราชทานได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ 

ในด้านการเรียน การใช้ชีวิตตามศักยภาพ ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุนพระราชทาน เป็นคนดีของ

สังคม มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย ์  ดร.มาลี  ศรีพรหม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธาสินี  

คุปตะบุตร ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ประธาน

คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ร่วมให้การต้อนรับ 

นักวิจัยจาก Indonesian Institute of Sciences ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษา

ดูงานพร้อมร่วมวางแผนความร่วมมือการวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

มรสน. ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัคร 
โครงการกองทุนการศึกษา

เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน 

มรสน. ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก 
Indonesian Institute of Sciences

ประเทศอินโดนีเซีย
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สกู๊ปข่าว มรสน.
S c o o p   s N R U

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ส�านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนรู ้ ออกแบบห้องเรียน

สร้างสรรค์ หลักสูตรภายใต้โครงการ ก่อการครู โมดูล 2 ณ ห้อง

สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธาน และได้รับ

เกียรติจาก อาจารย ์พฤหัส พหลกุลบุตร ผู ้อ� านวยการ 

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน คุณธนาวัฒน์ รายะนาคร  

แห่งกลุ่มละครมะขามป้อม และคณะ เป็นวิทยากร 

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

แกนน�าการเปลี่ยนแปลง ในการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู ้ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ

การสอนอย่างสร้างสรรค์ (Micro Teaching) เพื่อสร้างชุมชน

แห ่งการเรียนรู ้ เชิ งวิชาชีพ (Profess ional Learning 

Community - PLC) ที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูล

ต่อการท�างานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สืบเนื่องจากการจัดหลักสูตร โมดูล 1 : ครูคือมนุษย์ ให้กับ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร ไปเมื่อวันที่ 12–14 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา ประสบ 

ความส�าเรจ็อย่างดียิง่ จึงได้ออกแบบรายวชิาและสร้างองค์ความรู้ 

ที่จะช่วยเก้ือหนุนให้เกิดพลังและเสริมสร้างคุณภาพของผู้สอน 

พร้อมทั้ง “เครื่องมือ” ที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถน�าไปปรับใช้

ในการออกแบบห้องเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้

แบบ Active Learning ตามความสนใจของผู ้สอนและเอื้อ 

ต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนที่มีความหมายให้ 

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาตนเอง สามารถค้นคว้าหรือ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ รายวิชา “การออกแบบ

ห้องเรยีนสร้างสรรค์” (Creative Learning Design) โดยคาดหวงั 

ว่าคณาจารย์จะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)  

ที่จะสามารถสร้างและขยายผลการเปลี่ยนแปลงสู ่ผู ้ เรียน 

ห้องเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชนการเรียนรู้โดยรอบ โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์ เพ่ือบ่มเพาะ 

ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีภาวะผู้น�า 

มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ สามารถท�างานเป็นทีม มีทักษะด้านสื่อและ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก

มรสน. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนรู้ ออกแบบ

ห้องเรียนสร้างสรรค์ หลักสูตรภายใต้โครงการ ก่อการครู โมดูล 2
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เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2562 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วม

กับศิลปินในสกลนคร สมาคมศิลปินอีสาน ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปกรรม และภาคีเครือข่ายด้านศิลปะ จัดนิทรรศการ Diversity of 

Sakon หลากศิลป์ ถิ่นสกล ครั้งที่ 2 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อม

ด้วย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน และ ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมอบของที่ระลึก ณ ลานชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร

นิทรรศการประกอบด้วยผลงานของศิลปินแห่งชาติจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(ภาพพิมพ์และสื่อผสม) ประจ�าปี 2550 และ ศ.เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจ�าปี 

2555 ประกอบด้วยผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หมึกจีน ตลอดจนงานวาดเส้น การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงาน สร้างความตื่นตัวในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนผู้ที่

สนใจ โดยผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชุมพล  

ทรงวิชา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมแสดง 

ผลงานและจัดนิทรรศการ ในงาน “37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน” เนื่องในวันครบรอบ 37 ปี การด�าเนินงานของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยหัวหน้า

ส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร

สาขาวิชาศิลปกรรม  ร่วมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปะ 

Diversity of Sakon ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ในงาน

“37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา 

ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง16

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรอบรมระยะสั้น  

ร ่วมกับสาขาไฟฟ ้าและอิ เล็กทรอนิกส ์  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรม 

เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  “การควบคุ มและการท� า ง านแขนกล

อุตสาหกรรม” ณ ห้องฝึกปฏิบัติการชั้น 3 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็น

ประธานกล่าวเปิดการอบรม จัดการอบรมในระหว่างวันท่ี  

28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้

เกี่ยวกับการควบคุมและการท�างานแขนกลอุตสาหกรรม ซึ่ง 

แขนกลอุตสาหกรรม คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ท�างานด้วยการ

ควบคุมแบบอัตโนมัติ ที่มีลักษณะโครงสร้าง และการท�างาน 

คล้ายหรือเสมือนกับมนุษย์ และสามารถท�างานที่ซ�้า ๆ และ 

ซับซ้อนได้ดี ซึ่งปัจจุบันได้น�าแขนกลมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

อย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มที่มากขึ้น แต่ยังขาดการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรที่จะควบคุม ซ่อมบ�ารุงรักษาแขนกล

อุตสาหกรรมนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

พร้อมกันน้ี หลักสูตรอบรมระยะสั้น ยังได้ร่วมกับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพื่อใช้ใน

ฟาร์ม” รุ ่นที่ 1 โดย ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการบอรม ณ ห้องประชุม คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร จัดระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน  

2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการ

อาหารสัตว์ และสามารถน�าองค์ความรู้ไปต่อยอด ในด้านการ

ปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ปีก การผลิต

อาหารสัตว์สุกร การผลิตอาหารโคเนื้อและโคนม และการผลิต

อาหารสัตว์น�้า ได้แก่ ปลา และกบนา ในการจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา พนักงานเอกชน 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ัวไป 

ทั้งจากพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดใกล้เคียง และ สาธารณะรัฐ

ประชาธิปไหยประชาชนลาว      

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย 

ได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 

และนิทรรศการ ฯ ในการนี้ อาจารย์จิราภรณ์ สุมังคะ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พร้อมด้วยคณะท�างานร่วมต้อนรับ 

ผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมสนองพระราชด�าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. โดยในปีงบประมาณ 2561–2562 ได้ด�าเนินโครงการร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26 โครงการ และได้น�าผลการด�าเนินโครงการมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ โดยมี

เนื้อหาในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก “หนองหาร ข้าว คราม และวิถีคนสกลนคร” ท่ีน�าความหลากหลายทางชีวภาพ 

รอบหนองหาร และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของชุมชนรอบหนองหาร การศึกษาข้อมูล และการ

ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากใบคราม และข้าว นอกจากนี้ภายในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกิจกรรม work shop 

การท�าขนมโดนัทจากข้าวฮาง และการท�าสบู่ลดแบคทีเรีย 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากร

ไทย ด�าเนินการจัดการประชุมโดยโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

(อพ.สธ.) โดยด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนอง

พระราชด�าริจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

เป็นประจ�าทุก 2 ปี เพื่อน�าเสนอการด�าเนินงานของ

โครงการ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริ  

ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อน�าเสนอผลงาน

และแลกเป ล่ียนองค ์ความรู ้ ด ้ านการอนุ รั กษ ์ 

ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน 

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึง

คุณค่าและความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

มรสน. ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 10

“ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)
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เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ศิริลักษณ์ 

ศรีพระจันทร ์  ผู ้ ช ่ วยอธิการบดีฝ ่ ายภาษาเ เละ

วิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 

จนถงึระดบับณัฑิตศึกษา ระหว่างวนัที ่27 พฤศจิกายน - 

1 ธันวาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ และ

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.วัฒนา  

สุวรรณไตรย์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระ 

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก

กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธาน

ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราช

นิเวศน์” ครั้งท่ี 38 ประจ�าปี 2562 และมอบถ้วยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 

ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว แก่ทีมท่ีชนะเลิศ ในการนี้ 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี และ ผศ.ชาคริต ชาญชิดปรีชา 

รองอธิการบดีฝ ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน 

นักเรียน ร่วมพิธีปิด ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันคร้ังนี้คือทีม

ฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกษ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานไปครอง 

พร้อมเงินรางวัล 250,000 บาท ส�าหรับท่ี 2 ได้แก่ ทีมฟุตบอล

จังหวัดเลย ท่ี 3 ทีมจังหวัดบุรีรัมย์ และท่ี 4 ได้แก่ทีมจังหวัด

สุรินทร์

มรสน. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน 

ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ 38

มรสน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์
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