


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาส “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” อีกทั้งยังได้พระราชทานตรา 

พระราชลัญจกรส่วนพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้น

เกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่น�าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีท�าบุญเนื่องในวัน “วันราชภัฏ” ประจ�าปี 2563 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

“วันราชภัฏ”
มรสน. จัดงาน

ราชภัฏ : คนของพระราชา



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

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2563

จัดทำ�โดย 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0 4297 0021, 0 4297 0094

โทรสาร 0 4297 0022

www.snru.ac.th

      : snruthailand 
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มรสน. จัดกิจกรรม
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 

SNUR minimarathon
“ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน”

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 c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน.

13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดการประชุมวิชาการและน�าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์

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

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
มูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

“ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ”

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถ่ิน 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 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
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เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาล

ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธาน 

เปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมูนมังอีสาน ครั้งท่ี 11  

“ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ” ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย 

ผู ้แทนจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู ้สืบทอดมูนมังอีสาน 

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเป็น

เกียรติในพิธีเปิดงาน จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -  

2 กุมภาพันธ์ 2563

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน นับเป็น

ภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ในการเป ็น

ศูนย์กลางการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส�าหรับครั้งนี้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้ช่ือ 

“ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ” เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาว

บ้านพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และมีความ

ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านในด้านต่าง ๆ จึงท�าให้

เกิดประสบการณ์ การสร้างสรรค์ การสั่งสม เพิ่มพูนองค์ความ

รู้เรื่องดังกล่าว เป็นภูมิปัญญาที่จะต้องศึกษา เรียนรู้ ถ่ายทอด 

จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง พร้อมท้ังพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด 

องค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามกาลเวลา 

สถานท่ีและกลุ่มชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานของความเจริญ

รุ่งเรืองของเศรษฐกิจสังคม

S p e c i a l   R e p o r t มรสน. จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสานครั้งที่ 11
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กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการแบบ 

มีชีวิต “ข้าว-ปลา-ป่า-เกลือ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร งานพาแลง การแสดง แสง สี เสียง ละคร

พากษ์พื้นบ้าน “ขูลูนางอั้ว” และการแสดงของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ 

บานเย็น รากแก่น แม่บุญช่วง เด่นดวง แม่อรพิน พรมแสง วง

หมาเก้าหาง และศิลปินท่านอื่น ๆ การแสดงหนังประโมทัย 

(ตะลุงอีสาน) การแสดงจากวงดนตรีพื้นเมือง การสัมมนา

วิชาการด้านวัฒนธรรม การประกวดแข่งขันทางวิชาการ 

และการออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยการ

จัดงานครั้งนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ

และเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 

รวมถึงสภาวัฒนธรรมทั้ง 18 อ�าเภอ ในจังหวัดสกลนคร ที่ท�าให้งานนี้

มเีสน่ห์ มชีวิีต และมสีสัีนด้วยการจ�าลองวถีิชวีติ สร้างความประทับใจ 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รายงานพิเศษ
S p e c i a l   R e p o r t 
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เม่ือวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการ 

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษสู่การเป็นเยาวชนคนเก่งของอาเซียน ภายใต้รูปแบบ Rocket festival 

and temple fair โดยมี รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ซึ่งกิจกรรมภายในค่าย 

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ด้านคือ พูด ฟัง อ่าน เขียน โดยการแข่งขันประดิษฐ์และ 

ประกวดขบวนบั้งไฟ รวมถึงกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม “ห้องเรียนพ่อแม่” 

ส�าหรับผู ้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ประจ�าปีการศึกษา 

2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

คุณกรองทอง บุญประคอง (ครูก ้า) ผู ้อ�านวนการโรงเรียน 

จิตตเมตต์ (ปฐมวัย) เป็นวิทยากรพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการ

เลี้ยงลูกและการเตรียมความพร้อมระหว่างพ่อแม่กับโรงเรียน 

โดยมีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) เป็น

กิจกรรมส�าหรับผู้ปกครองท�าความรู้จักวิถีของโรงเรียน และ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อ

ให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่าตนเองมีบทบาทในการเสริมพัฒนาการและ

การเรียนรู้ให้ลูกได้อย่างไรและกิจกรรมฟังบรรยายธรรม โดย  

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ณ วัดป่าหนองไผ่ ต�าบลดงมะไฟ 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โรงเรียนวิถีธรรม ฯ จัดกิจกรรม 

“ห้องเรียนพ่อแม่”
ส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1

และพบครูประจ�าชั้น ประจ�าปีการศึกษา 2563
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เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ ฝึกอบรม

ปฏิบัติการ ส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หลักสูตร  

9 ใบงาน รุ่นที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ได้เข้าร่วมด�าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี หรือ (อพ.สธ.) มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร 

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์

ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด�าริ

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

และเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงาน

ที่ร่วมสนองพระราชด�าริฯ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ

ด�าเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การบริหารและการ

จัดการองค์ความรู้ ในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตามแนวทาง

ของโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ส�าหรับการด�าเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 

9 ใบงาน ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรจากเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม เลย บึงกาฬ หนองบัวล�าภ ู

และมุกดาหาร รวมถึงหน่วยงานที่ร ่วมสนองพระราชด�าริฯ  

จัดอบรมระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะวิทยากร

จากที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ เป็นผู้ในความรู้ในการอบรมครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดอบรมส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน
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มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่า จดั

กจิกรรมเดนิ-วิง่ เพือ่สขุภาพ SNRU Mini Marathon ในวนัที ่9 

กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมนีายมนต์สทิธิ ์ไพศาลธนวฒัน์ ผู้ว่าราชการ

จังหวดัสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ปรชีา ธรรม

วนิทร อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  กล่าวรายงานถงึ

วัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็น

เกยีรตใินพธิเีปิดและร่วมกจิกรรมเดิน - วิง่ในครัง้น้ี 

กจิกรรรมเดนิ-วิง่ เพ่ือสขุภาพ SNRU Mini Marathon จดั

ขึน้เน่ืองในโอกาสทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ครบครอบ 55 ปี 

และเพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายโดยใช้กิจกรรมการเดินและวิ่ง 

เป็นส่ือ ซึง่ได้รบัความสนใจจากผูบ้ริหาร คณาจารย์ บคุลากร ศิษย์

เก่า ศษิย์ปัจจุบนั และกลุม่นักวิง่สมัครเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวน

มาก โดยมีการปล่อยตวันกัวิง่ระยะมนิมิาราธอน 12.5 กิโลเมตร 

และระยะ ฟันรัน 5 กิโลเมตร ที่หน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 12.5 

กิโลเมตร จะว่ิงไปตามเส้นทางวิถีชุมในเขตบริเวณรอบ ๆ 

มหาวิทยาลยั และนกัวิง่ระยะฟันรนั จะวิง่ไปตามเส้นทางภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู ้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวนกว่า 2,800 คน

เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r ySNRU Mini Marathon

มรสน. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

เรื่องจากปก
C o v e r  S t o r y
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เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม 

การพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความ

ยั่งยืน ซึ่งในครั้งน้ี เป็นการลงพื้นที่ อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยใช้พื้นที่ โรงย้อมยายยอด เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และ 

ได้รับเกียรติจาก นายต่อศักด์ิ วงค์ผาตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากส�านักงานเกษตรอ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาชุมชน ท้ังน้ี มีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม  

กลุ่ม Young Smart Farmer ในพื้นที่ ต�าบลนางัว ต�าบลนาหว้า อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน โดยได้ร่วมกันศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ชุมชน และค้นหาโจทย์การ

วิจัยและพัฒนา แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดความเหลื่อมล�้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นายสรรสนธิ บุญโญทยาน กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยี

การเกษตร  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น�าโดย ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดี

ฝ่ายบุคคล พร้อมด้วยคณะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ท่ีปรึกษา

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและศึกษาดูงาน

ระบบการเลี้ยงปลาแบบไบโอฟลอค (Biofloc system) ณ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ สาขา

วิชาการประมง โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งน้ี เพื่อเป็นการศึกษาดูงานระบบการ

เลี้ยงปลาแบบไบโอฟลอค  พร้อมทั้งศึกษาวิธีการ ปรับเทคโนโลยีเพื่อใช้ถ่ายทอด

ลงสู่ชุมชน ศึกษาต่อยอดการใช้เทคโนโลยีเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

ปลอดภัย และต้องการให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้โดยการลงพื้นที่

ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม

การพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

พื้นที่ อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สาขาวิชาการประมง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมนุมวรรณศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดการแสดงละครพากษ์

ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “ขูลูนางอั้ว” ตอนฮักนอกสายแนน รอบที่ 2 โดยมี นายไกรลาศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�าหรับการแสดงละครพากษ์ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง ขูลูนางอั้ว ตอนฮักนอกสายแนน รอบที่ 2 นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ

ภูมิปัญญาอาศรม ซ่ึงเป็นการรวมงานทางวิชาการ และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเข้าร่วมกัน โดยเชื่อว่าละครเป็นผลผลิตที่เกิด

จากปัญญาแขนงต่าง ๆ หลอมรวมกันเป็นอาศรมแห่งภูมิปัญญา โดยความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

คณะครุศาสตร์ ที่เร่ิมต้นมาด�าเนินการ มาต้ังแต่ปี 2555 ซึ่งการแสดงในครั้งนี้เป็นการใช้แนวคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง  

ขูลูนางอั้ว โดยได้ท�าการแสดงรอบแรกไปแล้วในงานมหรรมภูมิปัญญาพิ้นบ้าน มูนมังอีสาน คร้ังท่ี 11 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563  

ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการจัดแสดงละครเวที ในพื้นที่กลางแจ้งเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และในรอบที่ 2 

นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ผู้ที่สนใจเข้ารับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนอกจากความบันเทิง 

และความประทับใจจากการชมการแสดงในครั้งนี้ ผู้ชมยังจะได้เรียนรู้และรับรู้วรรณกรรมท้องถ่ินอีสาน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่ควรค่าแก่การหวงแหน และรักษาให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัด

มุกดาหาร ณ ห้องประชุม อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสร้างโอกาสในการศึกษากับชุมชนท้องถ่ิน จึงมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการร่วมกัน ในการด�าเนินโครงการจัดการเรียนการสอน บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อบรมและถ่ายทอดสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนที่สนใจท�าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดงาน 

“ภูมิปัญญาอาศรม สืบสานวรรณกรรมท้องถิ่น”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MOU ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
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เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษา

และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดประชุมท�าแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร 

ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรม

วินทร อธิการบดี ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ท่ีสอนภาษา

อังกฤษ ผู้แทนจากทุกคณะ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนว

ความคิดระหว่างกัน รวมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา และทุกฝ่ายจะร่วมกันด�าเนินงานใน

ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู ้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อม

ด้วย รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากัมพูชาจากท้ัง  

2 มหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท และ  

พันโทหญิงรัตน์เกล้า สนิทรักษา คณะท�างานฝ่ายประสานงาน โครงการ 

ทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมค�้าคูณ 2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม

นักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทาน และรับฟังปัญหาและให้ค�าแนะน�า

ปรึกษา พร้อมท้ังสอบถามในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

และให้ค�าแนะน�าถึงแนวทางการด�าเนินการใช ้ชีวิตกับนักศึกษาทั้ง  

2 มหาวิทยาลัยอย่างมีเป้าหมายต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี

นกัศกึษากมัพูชาทีไ่ด้รับทนุพระราชทานฯ ศึกษาอยูใ่นปัจจบัุนจ�านวน 6 คน

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
จัดประชุมท�าแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

มรสน. ร่วมให้การต้อนรับ

คณะท�างานฝ่ายประสานงาน

 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ 

สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพ่ือการศึกษา (สดว.) จัดโครงการ

การประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์

และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ “National Conference 

& Meeting in Astronomy, Space science & Earth science 2020 

(NCMAPE 2020) : “GLOBE Coding” โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการการประชุม

ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้

ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ  

ส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัยทางดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศ และ

เผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

และเพื่อติดต่อและประสานงานกับองค์กรทางดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

อวกาศ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งระดมความรู้ และทรัพยากรทาง

ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและการ

พัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT เครือข่ายดาราศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏท้ัง 5 แห่ง และ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์ และ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านดาราศาสตร์ และน�าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก
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เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม

มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ลานต้นแหงน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การจัดลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 5 ในครั้งนี้ จัดข้ึน 

ภายใต้ชื่องาน “วิถีถิ่น วิถีเท่ จาก Local สู่เลอค่า วัฒนธรรมอาหาร 

ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด” เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆ และการร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถน�ามาซึ่งองค์ความรู้ หรือแม้กระทั่งการน�าองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปสู่การประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการกับ

กิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปีนี้ได้มุ่งสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบ

ด้วย กิจกรรมประกวดการน�าเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการและการ

สาธิต ในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด” 

กิจกรรมการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ดีไซน์อาหารถิ่น จาก Local สู่ เลอค่า 

สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากรเจ้าของรางวัล Gourmand 

World Cook Book Awards ณ ประเทศสเปน 11 ปีซ้อน และกิจกรรม

เรียนรู้การยกระดับวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นสกลนคร ผ่านกิจกรรม 

“Chef’s Table” เป็นการจัดเตรียมและประกอบอาหาร  ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงการประยุกต์ใช้วัตถุดิบ ท่ีมีอยู่ในพื้นที่ชุมชน น�ามาปรุงแต่งเป็นอาหาร

คาวหวาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร และผู้แทนจาก 18 หน่วยงาน ที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จดักิจกรรมลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ ครัง้ที ่5



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 15

เมื่อวันที่ 22–23 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

น�านักศึกษาโครงการน�าร่อง แผนการเรียนส�าหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม 

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี จัดโดย 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

เพื่อให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Adobe Indesign และโปรแกรม Tobi ส�าหรับการผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การใช้งาน

โปรแกรม การแปลงไฟล์ให้เป็น EPUB การฝังเสียงลงในหนังสือ การวางเทมเพลตให้ง่ายต่อการเข้าถึง และการแก้ไขปัญหาเรื่องสระ

ตกหล่น เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในล�าดับต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป

ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตขึ้นต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด

ประชุมจัดท�างบประมาณภายใต้โครงการพลิก

โฉมระบบอุดมศึกษา Reinventing University 

System ณ ห้องประชุมภูพาน ชั้น 1 อาคาร 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา 

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการ

ประชุม พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร เข้าร ่วม

ประชุม เพ่ือของบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายให้แก่สถาบันอุดมศึกษาไทย

เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

กองนโยบายและแผน 

จัดประชุมการจัดท�าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา

Reinventing University System

นักศึกษาโครงการน�าร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการเรียนส�าหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม
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เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป ็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2 “นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 

Humanities and Social Sciences: “Innovation for the Creative 

Economy” โดยมี ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุม

จามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดการประชุมในครั้ งนี้  เป ็นความ 

ร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และภาคีเครือข่าย  

18 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรรเสริญ 

สมะลาภา ผู ้ ช ่ วยรั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวง

พาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ : นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ศาสตร ์

พระราชาสูก่ารพฒันาท้องถิน่” โดยอาจารย์ประสิทธ์ิ 

คะเลรัมย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรตาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ไตรภพ  

โคตรวงษา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

และการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ และนายปริญญา นาเมืองรักษ ์

ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมูลนิธิกสิกรรม

ธรรมชาติ ด�าเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วินิธา  

พานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย

ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และต่อด้วย

การแบ่งกลุ่มการน�าเสนอผลงานวิจัย ณ อาคาร 19 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงการจัดงาน 

ในคร้ังนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและมีผู้ร่วม

การประชุมเป็นจ�านวนมาก      

S c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ผู้อ�านวยการ

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านธุรการและบริการ ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์อรชุมา หนูน้อย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย 

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 

ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนแบบประเมิน

เพื่อเสริมพลังสร้างการเรียนรู้” จัดโดย หน่วยวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยและบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องดุสิตา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับเกียรติจาก ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว จาก 

ศูนย์ประสานงานนักวิชาการ จังหวัดอุบลราชธานี และคุณปุณิกา หงษ์อุดร จากมูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ได้ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา จึงได้จัดการอบรมขึ้น 

เพื่อออกแบบการสังเคราะห์งานวิจัย และบริการเชิงพื้นท่ี สู ่การเรียนรู ้ สร้างเครือข่าย 

ผลักดันสู ่การปฏิบัติ และต่อยอดการด�าเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้มีประสบการณ์จากการด�าเนิน

งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเด็น คราม มะเขือเทศ และโค ตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น 

พื้นที่อ�าเภอเต่างอย และอ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การถอดบทเรียน 

แบบเสริมพลัง 

เพื่อสร้างการเรียนรู้
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เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดบรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง “พลังวิทย์ราชภัฏสู่การพัฒนา”  

โดยมี ผศ.เพ่ิมศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน 

เปิดกิจกรรม จากน้ันเป็นการบรรยาย เรื่อง โมเดลพลังราชภัฏสู่โมเดลพลังวิทย์ราชภัฏ 

โดย อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และ 

การบรรยาย เรื่อง พลังวิทย์ราชภัฏสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดย ศ.ดร.ทศวรรษ 

สีตะวัน ประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ณ ห้องประชุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�าหรับการจัดกิจกรรมบรรยายการจัดการความรู้ในครั้งนี้ เป็นการน�าองค์ความรู ้

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อทุกคนในหน่วยงานได้เข้าถึงความรู ้และ 

พัฒนาตนเองได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็น

แผนตามแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี จึงได้คัดเลือกประเด็นการจัดการความรู ้ในหัวข้อ “พลังวิทย์ราชภัฏสู ่

การพัฒนา” ซ่ึงพลังวิทย์ หมายถึงพลังที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรของคณะ ที่สามารถ

ถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน และเป็นเคร่ืองมือพัฒนาบุคลากร และพัฒนาผลงาน 

ทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์และ

บุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

นักศึกษาระดับบัณฑิต จากสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการผลิตและพัฒนาผลงานเพื่อต�าแหน่งสูงข้ันของบุคลากรสาย

สนันสนุน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก  

ว่าท่ีร้อยตรีสุวิต ผิวพันค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ “เทคนิคการท�าผลงานเพื่อเข้าสู่

ต�าแหน่งให้ส�าเร็จได้อย่างไร ส�าหรับบุคลากรสายสนันสุน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลงานและ

เพื่อพัฒนาผลงานในการเสนอขอต�าแหน่งสูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เข้าร่วมโครงการจ�านวน 90 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดบรรยายกิจกรรมการจัดการความรู้  

“พลังวิทย์ราชภัฏสู่การพัฒนา”

บุคลากรสายสนันสนุน มรสน. ร่วมโครงการ

ผลิตและพัฒนาผลงานเพื่อต�าแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายสนันสนุน






