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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

S c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน.

S c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน.10

มรสน. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร 
และปิดโครงการอบรม 
ภาษาไทยเบื้องต้นส�าหรับ 
นักศึกษาต่างชาติ

มรสน. ร่วมประชุมรับฟัง
ทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น
ผ่านนวัตกรรมการเกษตร

12 หน่วยงานใน มรสน.  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตและต่อต้าน 
การทุจริตในมหาวิทยาลัย

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. ขับเคลื่อน “โครงการ
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับสังคม
ในชุมชนฐานราก”

Sakon Nakhon Rajabh...
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เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์ 

ดร.มาลี ศรีพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ 

ผู ้บริหารและตัวแทนจากส�านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยี

เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center 

: AIC) ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พร้อมกับประชุมผ่านระบบออนไลน์จากห้อง

ประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ โดยมี นายเฉลิมชัย 

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อ

เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร ผู้น�าเกษตรกร smart farmer, 

young smart farmer, start up และ sme เกษตรภายใน

จังหวัด โดยกิจกรรมความร่วมมือจะเป็นในรูปแบบ กระทรวง

และมหาวิทยาลัยจัดให้ต้ังศูนย์ AIC ในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้

เป็นสถานที่เรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีการเกษตร 

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และ

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยง 

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร

จากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน โดยกระทรวงและ

มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อ

ด�าเนินการ ก�าหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ AIC เพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์

มรสน. ร่วมประชุมรับฟังทิศทาง

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมการเกษตร
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เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบัน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและ

ปิดโครงการอบรมภาษาไทยเบ้ืองต้นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2562  

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร ณ อาคาร 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวสรุปของการด�าเนินการอบรม โดยข้ึนระหว่างวันท่ี 21 

ตุลาคม 2561 - 29 พฤษภาคม 2563 มีนักศึกษาต่างชาติเข้าอรบมทั้งหมดจ�านวน 12 และ

ส�าเร็จหลักสูตรจ�านวน 8 คน โดยหลังจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่ผ่านการอบรม จะสามารถ

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัย 

อืน่ ๆ  ในประเทศไทย รวมถงึบางส่วนต้องกลบัประเทศเพื่อปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติทุกคน และหวังว่าทุกคนจะได้ 

น�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการเรียน การท�างาน รวมถึงการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป

มรสน. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ 

อบรมภาษาไทยเบื้องต้นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ
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เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อ�านวยการ อาจารย์ ดร.สถิตย์ ภาคมฤค  

รองผู้อ�านวยการ นายจันจิตร มันตะ ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยฯ ด้านวัฒนธรรม และทีมนักวิชาการ เข้าพบผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน�้าจืด เขต 3 (สกลนคร) เพื่อปรึกษาหารือการด�าเนินโครงการประกาศเขตแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของจังหวัด

สกลนคร ในแผนงานที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารอันทรงคุณค่าในความทรงจ�าของชาวจังหวัดสกลนครคืออาคารเรือนประทับของในหลวง

รัชกาล 9 เมื่อปี พ.ศ.2498 ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด เขต 3 (สกลนคร) เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดสกลนคร ประจ�าปี  

พ.ศ. 2563

เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธียก

เสาเอกหอศิลป์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ สาขาวิชา

ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ประจ�าสาขา

วิชาศิลปกรรม ร่วมในพิธี ซึ่งการยกเสาเอกถือเป็นเสาเรือน 

ต้นเเรกท่ียกขึ้นตามฤกษ์ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ  

ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพื่อความ

ร่มเย็นเป็นสุขส�าหรับผู้อาศัยในตัวอาคารต่อไป

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมหารือเกี่ยวกับอาคารเรือนประทับ

ของในหลวงรัชกาล 9 เมื่อปี พ.ศ.2498 ให้เป็นมรดกจังหวัดสกลนคร 

สาขาวิชาศิลปกรรม ยกเสาเอกหอศิลป์
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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 เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ 

(CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจ�าปีการศึกษา 

2562 ระดับหลักสูตร” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากคณะทั้ง 6 คณะ ได้แก่ 

คณะครุศาสตร์ จ�านวน 22 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 10 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จ�านวน 9 หลักสูตร คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ�านวน 3 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ�านวน 12 หลักสูตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�านวน 6 หลักสูตร  

โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน

คุณภาพ เป ็นประธานเป ิดการอบรม พร ้อมนี้ มีการอบรมผ ่านระบบ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ 

ผู ้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ในการน�า 

เข้าข้อมูลพื้นฐานการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง การจัดท�ารายงาน

ผลการประเมิน และการส่งผลการประเมินให้ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 

Online) ได้อย่างถูกต้องและเสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนด

งานประกันคุณภาพ จัดอบรม 

“การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ

 (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร”
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าพระนครเหนือ น�าโดย 

ผศ.ภวัต มิสดีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบ 

Face Shield ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน “รวมพล 

คนอุตสาหกรรมพลาสติก” ให้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส และ 

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เพื่อน�าไปใช้ในประโยชน์ต่อไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

ผศ.ภวัต มิสดีย์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนส�าหรับชุมชน ณ บ้านตอเรือ และบ้านโนนเรือ ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานทดแทน เสริมทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทนได้ โดยกิจกรรมมีทั้งการอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติจริง พร้อมท้ังมอบชุดหลอดไฟฟ้า 

ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าพระนครเหนือ

มอบ Face Shield แก่หน่วยงาน

ทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนส�าหรับชุมชน
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เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี พร้อม

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อย ความพร้อม และได้ท�าการ

เปิดหีบลงคะแนนเวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องโถง 

ช้ัน 1 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู ้มีสิทธ ิ

เลือกตั้ง ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผู ้มีสิทธ ิ

เลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู ้สมัครรับเลือกตั้งได้  

2 ประเภท ได้แก่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ประเภทผู้แทนข้าราชการ สามารถเลือกได้ 3 หมายเลข และ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป 

สามารถเลือกได้ 4 หมายเลข

ส�าหรับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีดังนี้

ประเภทผู้แทนข้าราชการ ได้แก่

1. นายภาณุมาศ  บุตรสีพา

2. นายเนธิชัย  ธานะราช

3. นายเกรียงสิทธิ์  ไชยเทศ

ประเภทผู้แทนทั่วไป ได้แก่

1. นายไพวัลย์ สมปอง

2. ผศ.อภิวัฒน์ ปานทอง

3. นายเกรียงไกร มูลสาระ

4. อาจารย์ ดร.โชคชัย คหัฏฐา

โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อไป

มรสน. จดัการเลอืกตัง้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอย่างไร?

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ

ออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 เราต้องลดความแออัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยของเรา และ 

ยึดหลัก Social distancing  เพราะฉะนั้นต้องมีการสลับเวลาเรียน ลดเวลาการเรียนในช้ันเรียนลง และท่ีส�าคัญคือจะต้องเป็นการ

เรียนในชั้นเรียนปกติแบบ face to face ที่เรียกว่า “ออฟไลน์” ผสมกับการเรียน “ออนไลน์” ขอให้ตระหนักว่าในสถานการณ์

อย่างนี้ การเรียนในชั้นเรียนอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นัก แต่เราต้องเชื่อมั่นว่า เราสามารถแสวงหาความรู้ได้จากสื่อออนไลน์ ทั้งหลาย 

ถือว่าวิกฤตินี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะสร้างวิถีใหม่ในการที่จะเรียนรู้ หาองค์ความรู้ได้จากสื่อต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องนี้ ทางมหาวิทยาลัยเอง 

คณาจารย์เอง พร้อมที่จะให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าในการเรียนการสอน และเสริมการเรียนรู้ของพวกเราครับ

มหาวิทยาลัยเตรียมการอย่างไร ในช่วง Covid-19?

การเตรียมการมาตรการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยนี้ ส�าหรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของเรา 

เป็นสิ่งท่ีทางผู้บริหารตระหนักและให้ความส�าคัญ เรื่องแรกคือ Social 

distancing หรือการเว้นระยะห่าง อันน้ีเป็นจุดท่ีส�าคัญมาก เพื่อไม่ให้

เกิดความแออัดและใกล้ชิดกัน ในการเข้าออกอาคารเรียน ห้องเรียน 

ท้ังหลายนี้ จะต้องมีช่องทางเข้าออกคนละช่องทาง และต้องมีการ 

ลงทะเบียน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่วัดสแกนไข้ เพื่อคัดกรอง

คนเข้าออก และเราเตรียมจุดบริการล้างมือไว้ ในหลาย ๆ จุด ให้มากที่สุด 

และก็มีเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเราได้ผลิตเอง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการจัด

ห้องเรียน เก้าอี้ห้องเรียน เช่นห้องเรียนปกติจุได้ 50 คน เราก็จะจัดแค่  

25 คน หรือ 30 คน ห้องเรียนขนาด 100 คน เราก็เว้นระยะห่างให้นะครับ  

อาจจะอยู่ที่ 50-60 คน ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความส�าคัญอย่างมากครับ

นักศึกษาควรปฏิบัติตนอย่างไร?

เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ เราทุกคนต้องปรับตัว  

ที่เรียกว่ามีพฤติกรรมใหม่ มีวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เราใช้ค�าว่า NEW NORMAL 

เร่ืองน้ีเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความตระหนักให้นักศึกษาทุกคนใส่ใจ 

กับเรื่องน้ีนะครับ นักศึกษาทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัย และเราก็ได้

จัดเตรียม หน้ากากอนามัยให้นักศึกษาด้วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาเอง

จะต้องใส่ใจเรื่องน้ี และตามอาคารเรียนเราได้มีมาตรการให้นักศึกษาได้

ใกล้จะเปิดภาคเรียน ปีกา
รศึกษา 2563 ในวันที่ 13

 กรกฎาคมนี้แล้ว 

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ถือโ
อกาสนี้ขออนุญาตท่าน ผศ.ปรีชา 

ธรมมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกล
นคร สัมภาษณ์เร่ือง 

มาตรการการเตรียมการข
องมหาวิทยาลัยก่อนเปิด

ภาคเรียน เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคัญ
อย่างมากท่ีทาง

มหาวิทยาลัยจะต้องพร้อม
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สแกนเพ่ือ Check in การเข้าออก ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญในการ 

ท่ีจะรู้ว่า ใครเข้ามาที่อาคารเรียนหลังนี้ ใครออกไปยังไงบ้าง 

หากเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้ติดตามเร่ืองนี้ได้ เราถือว่านี่เป็น 

ความรับผิดส่วนตัว และรับผิดชอบต่อสังคมด้วย คิดว่านักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกคน จะต้องตระหนักและ 

ให้ความส�าคัญในการ Check In การเข้าออกอาคารทุกครั้งครับ

มหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือ เยียวยานักศึกษา

หรือไม่?

วิกฤตการณ์โควิดน้ี เป็นวิกฤตการณ์ท่ีส่งผลกระทบ 

ท้ังสุขภาพอนามัยของผู้คน และยังส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจ

ระดับฐานราก นักศึกษาราชภัฏสกลนคร 70-80 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นลูกของเกษตรกร ฉะนั้นผลกระทบแบบนี้ ทางผู้บริหาร 

ของเรามีความห่วงใยอย่างมาก มาตรการที่เราจะช่วยเหลือ

ที่ส�าคัญเรื่องแรกเลย คือ ลดค่าเทอม เราจะลดค่าเทอม  

10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ  

เสาร์-อาทิตย์ และรวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ซ่ึง 

ค่าเทอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถูกมาก ๆ  เลยนะครับ 

และ 10 เปอร์เซ็นต์นี้ก็ลดคนละประมาณ 600-700 บาท  

การลดค่าเทอมนี้ อยากจะฝากลูกหลานว่า ให้ส่วนนึงเอาไปเป็น

ค่าใช้จ่ายเป็นรอุปกรณ์เสริมเพื่อมารองรับในการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ ในบางรายวิชา แล้วก็...เหตุผลว่าท�าไม...เราไม่

ลดค่าเทอมในภาคเรียนที่ 1 น้ี ก็ต้องแจ้งว่า...เรื่องค่าเทอม จะ

ไปเกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยนะครับ เราก็พูดคุยกันว่า...ถ้าอย่างงั้นเอาไป 

ลดเทอม 2 จะได้บริหารงบประมาณได้สะดวกและคล่องตัว เพี่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา และอีกประการหนึ่งคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ที่มารายงานตัวได้ช�าระค่าเทอมไปแล้ว เราก็คุยกันว่า...งั้นเอาไป

ลดเทอมที่ 2 และถ้าคิดดีๆนี่นะครับ มีนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

ว่า เทอม 2 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ก็จะมีคลื่นเศรษฐกิจที่

มีผลกระทบกับวิถีชีวิตคนมากขึ้น ฉะนั้นการไปลดเทอม 2 ก็พอ

จะมีเหตุผลอย่างที่ผมได้แจ้งให้ทราบ

เรื่องที่สอง เราได้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา

ของเราเป็นทุน 2 ประเภทนะครับ คือทุนให้เปล่าเลย ซึ่งกอง

พัฒนานักศึกษาเค้าต้องไปคิดเกณฑ์เรื่องนี้มาว่า จะให้เปล่า

อย่างไร ซึ่งมีเงินประมาณ 3 ล้าน และก็จะมีทุนในการที่จะ

จ้างงานด้วย คือบางคนอาจจะเดือดร้อนมาก ๆ ได้ทุนการ

ศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอก็ต้องมาท�างาน ซึ่งต้องนี้มีเงิน
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อีกประมาณ 3 แสนบาท แล้วก็ถ้าตกค้างอีก มีเคสพิเศษจริง ๆ  

ก็สามารถท�าเรื่องขึ้นมาขออนุมัติทุนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยวงเงิน

ที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้ประมาณ 3.5 ล้านบาท ซึ่งน่าจะแบ่งเบา

ปัญหาเศรษฐกิจของพวกเราไปได้บ้าง มหาวิทยาลัยจะพยายาม

ดูแลพวกเราทุกคน ไม่ให้นักศึกษามีปัญหาว่า ไม่สามารถ 

ลงทะเบียนเรียน ไม่สามารถเรียนได้ เราจะพยายามดูแลลูกศิษย์

ของเราทุกคน 

ในเรื่องที่สาม นี้นะครับ ระยะเวลาในการลงทะเบียน 

เราจะขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนออกไป จนที่สุดเลย  

ถึงปลายภาคเรียน โดยไม่เสียค่าปรับ 

แล้วก็เรื่องที่สี่นะครับ เมื่อคนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

มาอยู ่ด้วยกัน เราก็เลยคุยกันว่าเราจะผลิตหน้ากากอนามัย  

มีโลโก้ของราชภัฏ ดูเก๋ไก๋หน่อยนะครับ ก็เป็นหน้ากากผ้าท่ี

สามารถใช้แล้วก็ซักได้ ทุกคนก็จะได้ไปคนละ 2 อัน ตรงนี ้

อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดท�า เพราะฉะนั้นเราเข้ามาเรียนอยู่

ในชั้นเรียนเจอเพ่ือฝูง เราจะต้องใส่หน้ากากอนามัย ขอให้มัน

เป็น NEW NORMAL ที่พวกเราท�ากันหลัก ๆ ก็มี 4 ประการ  

ที่มหาวิทยาลัยได้พยายามที่จะช่วยเหลือนักศึกษาครับ

ฝากถงึนกัศกึษาทีก่�าลงัจะเข้ามาเรียนในปีการศกึษา 2563

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักเรื่องของความปลอดภัย ในการ

ด�าเนินการมาตรการให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัย

ในสถานการณ์แพร่ะระบาด ของไวรัส COVID-19 และที่ส�าคัญ

คือเราได้ห่วงใยนักศึกษาด้วยการมีมาตรการเยียวยาหลาย

เรื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญเลยนะครับ เราต้องขอความร่วมมือ 

โดยเฉพาะนักศึกษา บุคลากรทั้งหลาย ให้ใส่ในในเรื่องสุขภาวะ 

การดูแลตัวเอง เรื่องของการเว้นระยะห่าง เร่ืองของการใส่

หน้ากากอนามัย เรื่องของการรักษาความสะอาด เรื่องของการ

คัดกรองก่อนเข้าอาคารเรียน ขอให้เป็นวินัยที่พวกเราปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด เพื่อให้เราทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาสที่พวกเรา 

มาเป ็นสมาชิกเป ็นลูก เขียว-ชมพู ในปีการศึกษาน้ี ป ีที่

มหาวิทยาลัยย่างก้าวครบปีที่ 56 นี้นะครับ พวกเราก็จะได้มา

เรียนรู้ มีแนวคิด  มีหลักการ เราจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

ให้โอกาส เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็น

คนดีมีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ สิ่งส�าคัญคือพวกเรา 

ต้องเชื่อมั่นว ่า พวกเราจะเรียนรู ้ได ้ พวกเราจะเติบโตได้  

เพราะฉะนั้นการจะแสวงการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ต้องคิดว่า 

การเรียนในชั้นเรียนอย่างเดียวนั้นไม่พอ ต้องรู ้จักแสวงหา

เรียนรู ้จากนอกห้องเรียน ต้องแสวงหาการเรียนรู ้จากโลก 

สื่อออนไลน์ เพื่อบ่มเพาะให้พวกเรามีความรู ้ มีความเจริญ

งอกงามในจิตวญิญาณของการทีจ่ะฮกัแพงแบ่งปัน การเกือ้กลูกัน 

จิตวิญญาณที่จะนึกถึงคนอื่นนะครับ
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เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู และฝึกปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา ด�าเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพครู และการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู ประจ�าภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี

คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะ

ครุศาสตร์ ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ก�าหนดให้นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์บัญฑิต ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ประจ�า 

ภาคเรียนที่ 1/2563 เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเป็นการช้ีแจงแนวทางการ 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 

ประจ�าหลักสูตร และพบตัวแทนสถานศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศจะแบ่งการจัด 

เพื่อเว้นระยะห่าง ตามหลัก Social distancing เป็น 2 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 

23-24 มิถุนายน และในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการ 

คัดกรอง และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะครุศาสตร์ 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู

และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2563 สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างเสริมวัฒนธรรม และ

ค่านิยมสุจริตและต่อด้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 

สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี ร่วมกับหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ คณะ

วิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส�านักงานอธิการบดี 

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย โดยการลงนาม 

ในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและ

ค่านิยมสุจริตและต่อด้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ตระหนัก 

ถึงวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

ในทุกรูปแบบ และอันเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) โดยนโยบายของรัฐบาล 

ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีแนวทางการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบซ่ึงล้วนแต่มีความ 

ส�าคัญ และสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการด�าเนินงาน 

ท่ีมีคุณธรรมและการบริหารงานราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล 

หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงจะต้องมีและยึดปฏิบัติ

ได้เป็นอย่างดี

12 หน่วยงานใน มรสน. ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงการเสริมสร้าง

วฒันธรรม และค่านยิมสจุรติและต่อต้านการทจุริตในมหาวทิยาลยั
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เมื่อวันที่  25–27 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการปรับปรุง

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ม ี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การการเรียนรู้กับการท�างาน ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

สังคม ประเทศชาติและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยทั้ง 3 วัน มีหัวข้อการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เริ่ม

จากวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work 

Integrated Learning; WIL) ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี

การเกษตร” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวย์ ผู้อ�านวย

การส�านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต่อด้วยวันที่ 

26 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดงานและให้แนวคิดในการจัดการ

ศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท�างานและการศึกษาในยุค

ดิจิตอล และร่วมประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก และในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นการเสวนาการ

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู ้กับการท�างานและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคปัจจุบัน

            

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร ่วมกับส่วนราชการ และ 
ภาคเอกชนในจังหวัดสกลนคร ได้น้อมน�าโครงการตามพระบรม
ราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนภายใต้ชื่อโครงการ 
น้อมน�าศาสตร์พระราชาสูก่ารพัฒนาคุณภาพชวีติ และยกระดบัรายได้ 
ให้กับสังคมในชุมชนฐานราก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
ตระหนักต่อหน้าที่การเป็นพลังของแผ่นดิน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อ 
รับทราบสภาพทั่วไป และความต้องการการพัฒนาของประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 22 ชุมชน ใน
พื้นท่ี จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร และได้ขับเคลื่อน
โครงการต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 3 แล้ว พบว่าประชาชน มีความต้องการ
เสริมองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

จากประเด็นความต้องการของประชาชนในชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 21 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ 1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ 2 เพิ่มศักยภาพการเพาะเห็ดตับเต่าและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ณ แปลงเกษตรลอยน�้า บ้านน�้าพุ 

   หมู่ 4 ต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 3  ส่งเสริมการผลิตดินปลูกจากผักตบชวา ชุมชนบ้านแป้น อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบืออย่างยั่งยืน

โครงการที่ 5  พัฒนาและยกระดับการผลิตผ้าขาวม้าย้อมครามสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

โครงการที่ 6  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับผ้าย้อมครามสู่แฟชั่นสากล

โครงการที่ 7  โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ

โครงการที่ 8  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากกากคราม 

โครงการที่ 9  พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 ธรรม บ้านโคกตาดทอง 

   ต�าบลค้อเขียว อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 10  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน  ต�าบลท่าก้อน อ�าเภออากาศอ�านวย 

   จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 11  โครงการส่งเสริมการตลาดสมุนไพร ชุมชนบ้านดงอิด่อย  ต�าบลค�าตากล้า  

   อ�าเภอค�าตากล้า จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 12  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน ภายใต้โครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา

   ท้องถิ่น กรณีบ้านดงอีด่อย ต�าบลแพด อ�าเภอค�าตากล้า จังหวัดสกลนคร

“น้อมน�ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

และยกระดับรำยได้ให้กับสังคมในชุมชนฐำนรำก”

มรสน. ขับเคลื่อนโครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาท้องถิ่น ปีที่ 3



และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เริ่มศึกษาและส�ารวจปัญหาความต้องการในพื้นที่ชุมชน 
อ�าเภอวานรนิวาส อ�าเภอส่องดาว และอ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อต่อยอดการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับการเป็น 
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

โครงการที่ 13  โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพันนาด้วยนวัตกรรมการเพาะเห็ด

โครงการที่ 14  โครงการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามชุมชน

   กรณีบ้านพันนา ต�าบลพันนา อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 15  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงดินและการผลิตปุ๋ยหมัก 

โครงการที่ 16  โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าชุมชน ภายใต้โครงการน้อมน�า

   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีบ้านค�าบอน ต�าบลโคกศิลา 

   อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 17  ศาสตร์พระราชา บ้านกกตูม กกกอก และเกษตรสมบูรณ์

โครงการที่ 18  ยกระดับบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการผลิตปลาร้าโดยกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการ 

   ต�าบลท่าบ่อ อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์   

โครงการที่ 19 พัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

โครงการที่ 20  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปลาร้าปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

   ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

โครงการที่ 21  การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง18

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวม 60 คน ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบูรณาการ 

การเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของประเทศเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน 

การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณแผ่นดิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน



เมื่อวันที่  1–3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรการการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19 ให้กับบุคลากร 

ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี แม่บ้าน คนงาน กลุ่มผู้มีหน้าท่ีคัดกรอง และกลุ่ม

ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดอบรม

เข้มตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อ โดยได้รับการสนับสนุน

วิทยากรจากส�านักงานธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ 

พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และทีมอนามัย

และสิ่งแวดล้อม จากโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ซึ่งเป็นการให้

ความรู้เร่ือง โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 การแพร่ระบาด มาตรการ

การป้องกัน และฝึกปฏิบัติการคัดกรองโรค ซ่ึงถือเป็นส่วนส�าคัญใน

การ ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยแก่นักศึกษาและผู้ที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย และ

เป็นการเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 

13 กรกฎาคม 2563 นี้

มรสน. อบรมเข้ม
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้าตาม

มาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
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