


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ทางเลือก ได้ผลิตกล่อง U-WE SNRU เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 
ในสิ่งของต่างๆ ด้วยแสง UV-C ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 
ได้เป็นอย่างดี และก�าลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในโรงพยาบาล ในโครงการ
ตามมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยก่อน
หน้านี้ได้มีการส่งมอบให้กับแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลมุกดาหาร จ�านวน 1 
กล่อง และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ�านวน 2 กล่อง ทั้งนี้นักวิจัยก�าลังเร่ง
ด�าเนินการจัดท�ากล่อง U-WE เพิ่มอีก 20 กล่อง เพ่ือน�าส่งมอบให้กับโรง
พยาบาลในจังหวัดสกลนครใช้ประโยชน์ต่อไป

มรสน. เร่งผลิตกล่อง U-WE SNRU ฆ่าเชื้อในสิ่งของ
ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง
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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

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

S c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน. 13

มรสน. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ต�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

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

มรสน. จัดโครงการ 
“ฝึกอบรมปฏิบัติการส�ารวจและ 
จัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
รุ่นที่ 2 ประจ�าปี 2563

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถ่ิน มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  

ร่วมช้ีน�าการพฒันาท้องถิน่และสงัคม

วิสัยทัศน ์ 

 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

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

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มรสน. 
ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ ์
เชิงสร้างสรรค์
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เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย จัดโดยส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 
เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี 
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราช
สดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 สาขา
วิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส�าหรับนักศึกษา
นิติศาสตร์ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู ้เข้า
ร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายทองธาร 
เหลืองเรืองรอง ผู ้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากร 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 1 ภาค 2 และภาคที่ 3”  ให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง19212 ช้ัน 2 อาคาร 19 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจ�าปี 2563

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส�าหรับนักศึกษานิติศาสตร์  



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 5

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จัดกิจกรรมแสดงผลงาน “เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี โดยมี  
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณ 
โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้มีการปรับตัว และมีการเตรียมความพร้อม  
เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบออกไปสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี นอกเหนือจากความรู้ทางเคมีที่เป็น
สากล ซึ่งมีรายวิชากลุ่มประยุกต์ใช้ทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ถึง 4 รายวิชา ตั้งแต่เรียนความรู้พื้น
ฐานในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งมีวิชาปฎิบัติการด้วย แล้วน�าความรู้มาท�าเป็นชิ้นงาน
ในรายวิชาประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ของสังคม แล้วให้นักศึกษาน�าความรู้ทางเคมีไปลง
ชุมชนเพื่อช่วยเหลือสังคม ในรายวิชาเคมีชุมชน ซึ่งนักศึกษาได้มีการศึกษาแบบน�าความรู้ไปใช้ได้จริงซ่ึง
สามารถท�าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นการปูพื้นฐานในธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาน�าความรู้มา 
ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และแก้ไขความยากจนของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนระบบการเรียน
ใหม่ด้วยการลดเวลาการเรียนในห้อง แต่ให้เพิ่มการเรียนรู้ในสภาพจริง โดยการเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญา 
น�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของท้องถิ่น 
และวางรากฐานให้ฝึกเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  
การเดินแบบแฟชั่นผ้าคราม อินดี-โก้ และกิจกรรมการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปี โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา 

ได้จัดหาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มาให้การตรวจสุขภาพ แบบครบ

วงจร ณ บริเวณหอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นการตรวจหาปัจจัย

เสี่ยงอันจะส่งผลต่อสุขภาพในอนาคต ดังนั้นการตรวจสุขภาพ จึงเน้นที่การตรวจก่อนการเป็นโรค 

การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะท�าให้เราได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยง จากพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน เพื่อจะ

ได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และการตรวจพบโรค ตั้งแต่ระยะที่ยังปราศจากอาการ จึงมีประโยชน์

มากกว่าการตรวจพบเมื่อมีอาการปรากฏแล้ว ในคร้ังนี้ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่ว่า

จะเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างมีความต่ืนตัว เข้ารับการตรวจสุขภาพ

จ�านวน 462 คน

ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร มรสน.
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปี 2563

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดแสดงผลงาน “เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” 
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เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ ส�ารวจและจัดท�าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

การฝึกอบรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 เพื่อสนองพระ
ราชด�าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริฯ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด�าเนิน
งานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของ
โครงการ อพ.สธ. มีองค์ความรู้ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารและจัดการ และ
ด้านที่ 2 การด�าเนินงาน ประกอบด้วย 6 งาน งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
งานที่ 2 งานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานท่ี 3 งานปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น งานที่ 4 ด�าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 5  
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท�า 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ออกแบบห้องศูนย์ข้อมูล มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ 
จ�านวนทั้งส้ิน 135 คน จาก 49 หน่วยงาน ประกอบด้วย บุคลากรจากเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เลย บึงกาฬ หนองบัวล�าภู และหนองคาย

มรสน. จัดโครงการ 

“ฝึกอบรมปฏิบัติการส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
รุ่นที่ 2 ประจ�าปี 2563
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จากนั้นในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมอบรม
ได ้ฝ ึกปฏิบัติการงานส�ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
ท้องถิ่น ได้แก่ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน
ท้องถิ่น การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น 
และการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภูมิปัญญา
ด้านคราม เช่น การเตรียมเนื้อคราม การก่อหม้อคราม  
การค้นเครือหูก การสืบหูก การมัดหมี่ การย้อมสีคราม 
การทอผ้า การมัดย้อม และภูมิปัญญาอื่นๆ คือ หมอจอด 
หมอเป่า ปู่ตา การใช้สมุนไพรและรากไม้ในการรักษา  
ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ต�าบลสว่าง อ�าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร การส�ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์
ชีวภาพอื่น ๆ (การเพาะเห็ดขอนขาว) ณ บ้านบัว หมู่ที่ 5 
ต�าบลสว่าง อ�าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร การ
รวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี : 
สิมโบราณ วัดพุทธาวาส อายุ 183 ปี ณ บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 
ต�าบลสว่าง อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

และในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู ้เข้าร่วมอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ท ้องถิ่น ได ้แก ่ การศึกษาและฝ ึกปฏิบัติการขยาย 
พันธ์ุสัตว์ : การขยายพันธ์ุปลานิล ปลาตะเพียน และการ
เลี้ยงปลาแบบไบโอฟลอค การศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
ขยายพันธ์ุโค การศึกษาและฝึกปฏิบัติขยายพันธ์ุพืช : 
การเสียบยอดมะเม่า การปักช�าต้นเสลดพังพอน และ
ต้นลิ้นมังกร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการ
อบรมการเลี้ยงปลาระบบปิดด้วยเทคนิคไบโอฟลอค Close 
System Fish Farming with Biofloc ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งการ
อบรมการเลี้ยงปลาระบบปิดด้วยเทคนิคไบโอฟลอค ในครั้งนี ้
เป ็นความร ่วมมือกันระหว ่าง กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรม 
หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดสกลนคร และสาขาวิชา 
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อมุ ่งเน ้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านเกษตรสมัยใหม่ โดยการเลี้ยงปลาระบบปิด ด้วยเทคนิค 
ไบโอฟลอค ซ่ึงสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ให้มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว และเลี้ยงปลาท่ีระบบความหนาแน่นสูง สามารถ
น�าน�้าที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ เป็นการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงระบบการเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิคไบโอฟลอคนี ้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
ด�าเนินการพัฒนาต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู ้
ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจในจังหวัดสกลนคร และ
พื้นที่ใกล้เคียง มีผู ้สนใจเข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร 
และผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งมาจากหลายจังหวัด พร้อมท้ังได้รับ
ความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่ีถือเป็นอีกหนึ่ง
องค์กรที่มีความส�าคัญ ในการขับเคลื่อนสู่ภาคการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ต่อไป

สาขาวิชาการประมง บรรยายพิเศษ

ให้กลุ่มผู้ประกอบการ เกษตกร 

และคณะจากหอการค้าไทย

“การเลีย้งปลาระบบปิด

ด้วยเทคนคิไบโอฟลอค”



จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในหลายประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
และประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการด�าเนินการของมหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการ 
ความเสี่ยง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหามาตรการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดและควบคุมโรคภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกับด�าเนินการติดตามอาการของบุคลากรและนักศึกษา ท่ีเดินทางไปยัง หรือเดิน
ทางผ่านพ้ืนที่ท่ีมีการระบาดของโรค หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคร่วมกับสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จ�านวนทั้งหมด 9 ฉบับ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล การจัด
กิจกรรมของนักศึกษา และการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานที่บ้าน (Work from Home) 
การปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค เช่น พื้นที่แออัด และบริเวณที่มีผู้คนเบียดเสียดภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้มีการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ด้วยความพยายามอย่างเต็มท่ี และปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอความร่วมมือจากบุคลากร
และนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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มรสน. ตระหนักรู้

สู้ภัยโควิด-19
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ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5
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ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 9
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เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดการอบรมเก่ียวกับมาตรการควบคุม
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ คณะวิทยากร และท�าความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้าน พนักงาน
ท�าความสะอาด ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีส่วนส�าคัญในมาตรการการป้องกันโรค เพราะเป็นผู้ท่ีจะต้อง
ดูแลรักษาความสะอาด และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อ หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการน�าไปปฏิบัติที่ถูกต้อง ทาง
มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค ในการสนับสนุนวิทยากร ในการท�าความเข้าใจและให้ความรู้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 น�าโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 
และ นายประสิทธ์ิ คะเลรัมย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมมือกับ  
คณะท�างานตรวจประเมินโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เตรียมความพร้อม 
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู ้ป่วยที่มีอาการแต่ไม่มีภาวะเสี่ยง ภาวะร่วม  
หลังนอนโรงพยาบาล 7 วัน เม่ืออาการดีขึ้นให้กักตัวจนครบ 14 วัน โดยโรงแรม
ภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ยื่นขออนุมัติสถานพยาบาลอื่นซ่ึงได้
รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการ
เฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมของโรงแรมในการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม 
ซ่ึงแบ่งเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย 1) โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ต้องมีความ
ปลอดภัย ระบบความปลอดภัยพร้อมใช้งาน ห้องพักไม่ควรมีระเบียง ไม่เป็นพ้ืนพรม 
และห้องปรับอากาศแยกส่วนไม่เป็นระบบท่อส่งลมร่วมกัน 2) บุคลากร มีการ 
จัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง 3) เครื่องมือทางการแพทย์ 
วัสดุ อุปกรณ์ส�านักงานและอื่น ๆ ต้องพร้อมใช้งาน 4) มีการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้บริการ 5) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และเป็นมิตรกับชุมชน มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ การบ�าบัดน�้าเสีย และ มีการ 
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้คณะท�างานตรวจประเมินโรงพยาบาลสนาม
รองรับผู ้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 จะได้มีการยื่นข้อเสนอ 
ตามเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลสนามของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป

มรสน. จัดการอบรมพนักงานท�าความสะอาด 
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมป้องกัน ไวรัส COVID-19

มรสน. ร่วมกับ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ตรวจประเมินโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย

โรค COVID-19 ณ โรงแรมภูพานเพลส
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  

ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 4 ท่าน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิตติวัฒน์  จีบแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบญจพร  อุผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพรัตน์  พัชณีย์

สาขาวิชาฟิสิกส์

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สังกัดคณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการประมง

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรสน. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
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เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นวันแห่งความปิติยินดีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา โดยกิจกรรมจัดแบบเรียบง่าย มีพิธีบายศรีสู ่ขวัญ ผูกแขนรับขวัญ  
รับค�าอวยพรจากคุณครู และมีพี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมกันแสดงความยินดีบรรยากาศ 
เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว และนักศึกษาสาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคล้องโคและล้มโค ในงานเกษตรลุ่มน�้าโขง ครั้งท่ี 23 “เกษตร 
ปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ย่ังยืน” จัดขึ้น ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขัน
ทักษะการคล้องโคและบังคับโค การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ลีลา และการแข่งขันการฟาดแส้ท�าลายเป้าหมาย โดยแต่ละทีมจะส่ง 
ผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เช่น เวลาที่ใช้ในการคล้องและล้มโค วิธีการคล้องโค วิธีการล้มโค ลักษณะ 
ท่านอนของโค วิธีการผูกขาโค และการแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งผลของการแข่งขัน ทีมสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภทการคล้องโคมาครองได้ส�าเร็จ

โรงเรียนวิถีธรรม ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันคล้องโค ในงานเกษตรลุ่มน�้าโขง ครั้งที่ 23



เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  พร้อมด้วยอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ�ากัด ณ ลานประชุมป่าแทนคุณ บ้านโคกสะอาด ต�าบลอุ่มจาน อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมี 
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ในการนี้ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร ได้กล่าวแนะน�ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในภาพรวม และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น�าเสนอผลงานงานวิจัยในชุมชนโคกสะอาด ที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้ด�าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในมิติต่าง ๆ เพื่อถอดความรู้จากชุมชน ซึ่งมี
จ�านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการเล้ียงปลาในระบบไบโอฟลอคและการ
ผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 2) ตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตโดยชุมชนบ้าน 
โคกสะอาด 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ 4) ปฏิบัติการส่ง
เสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร 5) การเก็บข้อมูลบริบทชุมชน 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเพาะเลี้ยงหอยเด่ือชุมชนบ้านโคกสะอาด 7) ฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บถุงดับกลิ่นโอชาร์
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 8) การผลิตเตาเผาถ่านไบโอชาร์ชุมชนบ้านโคกสะอาด 9) การส�ารวจประเมิน
มูลค่าพรรณไม้ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ และผลิตหัวเชื้อเห็ดป่ากินได้ชุมชน

จากน้ันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างชุมชนกับคณะผู ้ด�าเนิน
โครงการ ท่ามกลางบรรยากาศป่าเศรษฐกิจครอบครัวใต้ร่มไม้เต็งรัง 

มรสน. น�าเสนอผลงานวิจัยที่ร่วมกับชุมชน 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
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เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างม ี

ส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ภายใต้การด�าเนินงานโครงการ 

ยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานฯ แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

ด้านคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) คุ้มคราม 2) วิสาหกิจ

ทอผ้าบ้านนาขาม 3) กลุ่มทอผ้าครองวิถี 4) กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนพอก  

ต�าบลเชิงชุม อ�าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จ�านวนกว่า 40 คน  

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านนาขาม ซึ่งได ้ร ่วมกันทบทวน

กระบวนการด�าเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ศักยภาพ ประเมินศักยภาพ และ

แนวทางการพัฒนากลุ ่ม ตลอดจนร่วมกันวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในระยะต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด�าเนินการท�าสัญญารับทุน 

การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย

Routine to research

เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด�าเนินการท�าสัญญารับทุน  

การพัฒนางานประจ�าสู ่งานวิจัย (Routine to Research) 

ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ�านวน 37 โครงการ โดยมีผู ้ได้รับทุนยื่นเอกสารสัญญาและ 

เข้ารับฟังการช้ีแจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม

สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ

ยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานฯ

 แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านคราม
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เมื่อวันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และวัฒนธรรม ณ โรงเรียน 

Tauranga Intermediate School (TIS) ณ เมือง Tauranga ประเทศ

นิวซีแลนด์ ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคน “เลือก” มีส่วนร่วมใน “ทุกกิจกรรม” 

อย่างกระตือรือร้น บางกิจกรรม เช่น High Ropes หรือ Flying Fox 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกถึง ก�าลังกาย ก�าลังใจ โดย 

ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างกล้าหาญ และ 

กล้าแสดงออก ถือว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ของแต่ละคน ในการสร้างทักษะที่จ�าเป็น ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการด�ารงชีวิตต่อไปได้

นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม ฯ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงเรียน  
Tauranga Intermediate School 

 ประเทศนิวซีแลนด์
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เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์  2563  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

คณะครุศาสตร ์  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาจารย ์ 

นะกะวี ด่านลาพล เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ 23.1-1 : การสร้างมูลค่า

เพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

โดยได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด  ได้แก่ เฮือน

นางครามสกลนคร จังหวัดสกลนคร พรรณีย้อมคราม จังหวัดนครพนม  

และ มุกดาหาร โอท๊อป อินเตอร์เทรดเดอร์ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อ

เป็นที่ปรึกษา และพูดคุยถึงความต้องการของผู้ประกอบการในการ

ออกแบบผลงานเครื่องแต่งกาย บรรจุภัณฑ์ ส�าหรับเป็นผลงานต้นแบบ 

เพื่อน�าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ และการพัฒนาผลงานต่อไป 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มรสน. 
ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์






