


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว โดย 

ในภาคเช้า อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร ร ่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย 

เป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้น ผศ.ชาคริต  

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

ชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

ณ พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ และในภาคค�่า ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ ่มถวายเครื่องราช 

สักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

และร ้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุ ดีจอมราชา โดยมี  

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

ในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณมลฑลพิธี

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
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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 

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,พสูจน์อักษร    นายวีรพรรณ  รัตนะ

C o v e r   S t o r y  
เรื่องจากปก

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

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 c o o p    S N R U
สกู๊ปข่าว มรสน.

11

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

มรสน. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

มรสน.จัดกิจกรรม
ครบรอบ 56 ปี
“จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

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

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศอาคารที่ประทับ ร.9
เป็นมรดกจังหวัดสกลนคร 

Sakon Nakhon Rajabh...
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เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนคร และเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการด�าเกิง วรวุฒโฑ 

(ชาลีจันทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชมภูพาน ในการนี้ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ พร้อมด้วยหน่วยงานและประชาชนมาร่วมพิธีจ�านวนมาก ณ เมรุวัดป่า 

ชมภูพาน ต�าบลสร้างค้อ อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต อาจารย์ ดร.พสุธา โกมลมาลย์

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ

มรสน.ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการด�าเกิง วรวุฑฺโฒ (ชาลีจันทร์)

มรสน. ขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า 
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เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษา

ใหม่ภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจ�าปีการศึกษา 2563 และปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี 

เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ 

พร้อมด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับ

และพบปะนัดหมายการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ  

ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมี

ก�าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2563 ในวันที่  

18 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองกลาง 

ส�านักงานอธิการบดี จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ โซล่าเซลล์ โดยมี นายปีดา โทนสิมมา หัวหน้างาน

อาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมต้อนรับวิทยากรจาก บริษัท ดอกคูณเทคโนโลยี จ�ากัด 

และ บริษัทโซล่าตรอน จ�ากัด (มหาชน) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานเพื่อการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ภายใต้ชื่อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน�า้ 

เพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาด 505 กิโลวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงาน

ขนาด 300 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันได้ติดต้ังระบบดังกล่าวไปแล้ว 8 อาคารภายใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครได้เป็นอย่างดี

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

เรื่องระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซล่าเซลล์)

มรสน.รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (กศ.ป.)
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เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กองนโยบายและแผน ส�านักงาน

อธิการบดี จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายการจัดท�าแผน

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จากนั้นเป็นการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี และกรอบ

การประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย  

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด้านการ

วางแผนและงบประมาณ และ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี และ

เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน ถ่ายทอดนโยบาย

และแผนปฏิบัติราชการแก่

 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
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เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ส�านักงานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัด

ประชุมแนวทางการด�าเนินงานโครงการวิจัยการแก้ป ัญหา 

ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าในจังหวัดสกลนคร โดย

ได้รับเกียรติจาก นายพูนศักด์ิ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ

คณะผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ  

สัจจาวัฒนา รักษาการผู ้อ�านวยการหน่วยบริหารและจัดการ 

ทุนต้นการพัฒนาระดับพื้นที่ ดร.แมน ปุโรทกานนท์ หัวหน้า

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า และนายบุญเยี่ยม 

เหลาสะอาด นักวิจัยโครงการ บรรยายความเป็นมาขอโครงการ 

และให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 

ในจังหวัดสกลนคร นายอ�าเภอทั้ง 18 อ�าเภอ และนักวิจัยใน

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการ

ด�าเนินโครงการ “แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แม่นย�าในจังหวัดสกลนคร” และพัฒนาระบบข้อมูลความยากจน 

พร้อมกับติดตามการช่วยเหลือของจังหวัดสกลนคร ติดตาม

วิเคราะห์ข้อมูลคนจน และหนุนเสริมกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

เพื่อแก้ใขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร 

จัดประชุมแนวทางการด�าเนินงานโครงการวิจัยการแก้ปัญหา

ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าในจังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมสัมมนา 

เผยแพร่ความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร” โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ 

ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย 

 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี อาจารย์สุรสิทธิ์ อุ ้ยปัดฌาวงศ์  

ผู ้ อ� านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ภาคีอนุรักษ ์ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่มท่ี 6 สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ ประธานกลุ ่มชุมชนในเขตเทศบาล

นครสกลนคร ประธานชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ประธานชมรม

คนรักพระธาตุเชิงชุม ประธานกรรมการเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร  

เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร และบรรยายพิเศษโดย ผศ.พิทักษ์ชัย จตุชัย  

รองผู ้อ� านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา บรรยายเรื่อง “ร่องรอยอารยะธรรมเขมรในอีสาน” เพื่อ

ให้ผู้น�าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้าใจการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น หาแนวทาง วิธีการ

อนุรักษ์ที่เหมาะสม เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ หวงแหน ปกป้อง  

ไม่ให้มีการท�าลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ 

“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”
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เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการดี พร้อมด้วย ผศ.ชุมพล 

ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่บ้านโนนเรือ ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร เปิดเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักจากกากคราม” ภายใต้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรม

ประกอบด้วยการอบรมและฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 ฐาน ได้แก่ การบรรจุ

และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักกากคราม และวิธีการใช้ หลักการ และการเก็บรักษาปุ๋ยหมักกากคราม 

ซึ่งในครั้งน้ี ยังได้น�าเครื่องบดปุ๋ย ที่ผลิตโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร มอบให้กับชาวบ้านโนนเรือ ไว้ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยต่อไป

เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ให ้การต ้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ ์

นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ  

การบริหารสารสนเทศ และการบริการด ้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราช

นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลงพื้นที่เปิดเวทีอบรมการผลิตปุ๋ยหมักจากกากคราม
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เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการเร่ือง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและส�านักงานสีเขียว” ให้กับบุคลากรส�านัก

วิทยบริการฯ โดยมี อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก 

คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณก�าไล ลิ่มสอน นักวิชาการ

สิ่งแวดล้อมช�านาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันท่ี 17-19 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการค่ายเพื่อเสริม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส�าหรับนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

(Summer Camp) ในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายปัญญา 

มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน  

เปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาคร ู

ในโครงการผลิตครู เพื่ อพัฒนาท ้องถิ่น  คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

รวมท้ังหมด 110 คน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ

นักศึกษาครู และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของนักศึกษา

ครูท่ีรับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ให้ฐานก�าลัง

เชิงวิชาการที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม

“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียว
และส�านักงานสีเขียว”

คณะครุศาสตร ์ 
จัดโครงการค่ายเพื่อเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส�าหรับนักศึกษาครู 
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เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีจากโรงเรียน 

ฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโสจากชมรมเพชรราชภัฏ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรและ

พิธีทักษิณานุปทานพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จส้ิน

กิจกรรมท�าบุญตักบาตรแล้ว ต่อด้วยกิจกรรมน้อมฟังโอวาทเพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและธ�ารงไว้ซึ่งปณิธานมหาวิทยาลัย โดย 

ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2547) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนฝึกผักครูในปี พ.ศ. 2507 ต่อมามีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีครู

อาจารย์เพ่ิมมากขึ้น อาคารและสิ่งก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะข้ึนเป็น “วิทยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวันที่  

16 มกราคม พ.ศ. 2513 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยครูท่ัวประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” และได้รับการ 

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  จนถึงปัจจุบัน

มรสน. จัดกิจกรรมครบรอบ 56 ปี
จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมาธิการการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ 

เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วุฒิสภา จัดการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับ

คนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านทุจริต” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม 

การสัมมนา จากนั้น หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา 

ได้บรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้าน

ทุจริต” ต่อด้วยการแบ่งกลุ ่มเพื่อระดมความคิดเห็น โดย 

ทีมวิทยากรจากคณะอนุกรรมาธิการฯ บรรยายให้ความรู ้  

ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 200 คน 

ในการเสริมสร้างแนวคิดและการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล

ให้กับคนรุ่นใหม่ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและ 

เป็นระบบ รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขและเสริมสร้างธรรมา 

ภิบาลให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา 

เชิงบูรณาการของประเทศให้ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ และการปฏิรูปประเทศต่อไป 

นักศึกษา มรสน. เข้าร่วมการสัมมนา

“การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กับคนรุ่นใหม่ 

ร่วมใจต้านทุจริต”
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เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้น�านักศึกษามีจิตสาธารณะ

อย่างมืออาชีพ” ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อด้วยการบรรยายให้แนวคิด  

“เป็นคนดีมีจิตสาธารณา มีทักษะวิชาชีพ และราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น”  

โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และการ

บรรยายเร่ือง “ผู้น�ากับการเรียนรู้และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

โดย นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผู้เข้าร่วม 

สัมมนา ประกอบด้วย ตัวแทนสภานักศึกษา ภาคปกติ ตัวแทนองศ์การบริหาร

นักศึกษา ภาคปกติ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ตัวแทนคณะกรรมการ

หอพักใน และตัวแทนนักศึกษาโควตากิจกรรมดี และคนดี 

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2563 เพื่อเสริมสร้าง

ทัศนคติของผู้น�านักศึกษา ค่านิยมค้นความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิด

ชอบ การเสียสละเพื่อส่วนรวม ยึดการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี รู ้จักวางแผน 

ก�าหนดวิธีการและขั้นตอนการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสงเสริมให้

ผู ้น�านักศึกษา รู ้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ 

ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการลงชุมชน การค้นหาปัญหา

ของชุมชน เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา ต้นการประกอบอาชีพ ด้านสังคม และ

ด้านเศรษฐกิจ โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชาและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกท้ัง 

ยั ง เป ็นการ เ พ่ิมพูน ทักษะด ้ านงาน ธุรการ  

งานประกันคุณภาพการศึกษา การติดต ่อ

ประสานงานของผู ้น�านักศึกษา ส ่งเสริมให ้

นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

จิตอาสา และรักษาค่านิยมในด้านศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงาม

ของชาติ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“ผู้น�านักศึกษา มีจิตสาธารณะ อย่างมืออาชีพ” ประจ�าปีการศึกษา 2563
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เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

อันควรอนุรักษ์ และประกาศเชิดชูมรดกจังหวัดสกลนคร (ประเภทแหล่งศิลปกรรม) 

ประจ�าปี 2563 ณ ใต้ถุนอาคารที่ประทับแรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเขต 3 

จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 

และนายสุรสิทธิ์ อุ ้ยปัดฌาวงศ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

ในนามของหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมภายใน

งานประกอบด้วย ชุดการแสดงร�าภูไท จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การกล่าวถึงประวัติท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และการบรรยายเรื่อง ลักษณะเฉพาะ 

ของสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสกลนคร 

โครงการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด

สกลนคร เป็นกิจกรรมการด�าเนินงานภายใต้แผนงานท่ี 2 การประกาศเขตอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมรรมชาติและศิลปกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เพื่อด�าเนินการศึกษาส�ารวจสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

และศิลปกรรมภายในท้องถิ่น ประกาศเชิดชู ให้เป็นมดกจังหวัดสกลนคร และมรดก

แห่งชาติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย และกระบวนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

โครงการประกาศมรตกแห่งชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักในความส�าคัญของแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม อันควรอนุรักษ์ ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น

ส�าหรับอาคารที่ประทับแรมพุทธศักราช 2498 หรืออาคารที่ท�าการสถานี

ประมงหนองหาร จังหวัดสกลนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อใช้เป็นอาคารที่ท�าการ

สถานีประมงหนองหาร ต่อมามีการปรับปรุงอาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีความส�าคัญ

กล่าวคือ เป็นสถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบมรชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันหลวง ในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัด

สกลนครครั้งแรก เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2498 และอาคารเรือนประทับแรม  

พุทธศักราช 2513 บ้านพักรับรอง “นวลจันทร์” สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510  

เพื่อใช้เป็นบ้านพักรับรองคณะบุคคลต่าง ๆ โดยเป็นสถานท่ีประทับแรม ของสมเด็จ

พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็พระราชด�าเนินมาทรงประกอบพระราช

กรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2513 ต่อมาอาคาร

ทั้งสองได้มีการปรับปรุง และประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

อันควรอนุรักษ์ และประกาศเชิดชูมรดกจังหวัดสกลนคร (ประเภทแหล่งศิลปกรรม) 

ประจ�าปี 2563 เพ่ือสร้างความตระหนักในความส�าคัญของแหล่งธรรมชาติและ 

แหล่งศิลปกรรม อันควรอนุรักษ์ ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร           

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศอาคารที่ประทับ ในหลวง ร.9 

เป็นมรดกจังหวัดสกลนคร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีอาหารหมักจุลินทรีย์เล้ียงสัตว์ จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ ต�าบล 

บึงทวาย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 และลงพื้นที่ ต�าบล

แพด อ�าเภอค�าตากล้า จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 โดยได้คิดค้น วิจัย 

พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถน�าไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้น และสามารถน�าเทคโนโลยี

เหล่าน้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือ

ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักในการสร้างรายได้  

ลดรายจ่ายทุกด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ของเหลือท้ิงจากโรงงานเป็นวัตถุดิบหลักในการใช้

เป็นอาหารสัตว์ ที่มีสูตรคุณค่าทางอาหารที่เหมาะแก่การใช้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 16 % ซ่ึงสามารถใช้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน โคพ่อแม่พันธุ์ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้

เส้นใยปาล์ม และชานอ้อยในการพัฒนาเป็นกระถางชีวภาพ สร้างเป็นอาชีพหลัก และอาชีพ

เสริมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการใช้ตะกอนดินจากโรงงานอุตสาหกรรม มาพัฒนาตามหลักการด้าน

วิทยาศาสตร์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปั่นเม็ดเพื่อการจ�าหน่าย และ

ใช้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี น�าไปสู่การลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน และเพื่อเป็นต้น

แบบในการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่ชุมชน ในพื้นที่ จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักจุลินทรีย์

เลี้ยงสัตว์จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
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เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับมอบชุดนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว 

จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโดย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร  

รองผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซ่ึงมีเป้าหมายร่วมกันในการ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ เยาวชน 

นักศึกษา รวมถึงประชาชนท่ัวไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีการเรียนรู ้

ของสังคมร่วมกัน โดยนิทรรศการชุดนี้น�าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงวัย โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 โซน คือ 1.“สูงวัยใครๆ ก็เจอ” อธิบายที่มาและความส�าคัญของสังคมผู้สูงอายุ 

สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 2.“เรียนรู้เป็นผู้สูงวัย” การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพเม่ืออายุมากขึ้นและ 3.“บ้านแสนสุขส�าหรับทุก

วัย” แนะน�าวิธีการเตรียมความพร้อมและการรับมือที่ถูก

ต้องของสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริม

ความเข้าใจ การใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้สูงวัย นอกจากนี้ใน

นิทรรศการ ฯ ยังจัดกิจกรรมส�าหรับครอบครัว ในแคมเปญ 

“ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน” 

ส�าหรับผู้สนใจชมนิทรรศการฯ สามารถเข้ามาชม 

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคาร 20  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กอง

พัฒนานักศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3854

มรสน. รับมอบชุดนิทรรศการ

“สูงวัยใกล้ตัว” (Aging Society)

จาก อพวช.
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เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีลงแขกด�านา ประจ�าปี 2563 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต คณะเทคโนโลยี

การเกษตร โดยมี ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธาน

เปิดโครงการ 

ส�าหรับกิจกรรมในคร้ังนี้ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการลงแขกด�านาที่มีมาแต่

โบราณ รวมถึงสร้างความสามัคคีในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการร่วมกัน

อนุรักษ์และสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา  

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในช่วง

สถานการณ์เฝ้าระวัง COVID-19 บทบาทหน้าท่ีของสโมสรฯ

กับการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมในการร่าง

โครงการหรือกิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ การจัดกิจกรรม

ของนักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา แนวทางและการพัฒนา 

รูปแบบการจัดกิจกรรมในอนาคต โดยจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 

233-234 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สืบสานประเพณีลงแขกด�านา ประจ�าปี 2563 

คณะครุศาสตร ์ 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร ่วมต ้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู ้แทนราษฎร น�าโดย 

ศ.ดร.กนก วงค์ตระหง่าน ในการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามรับฟัง

ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให ้กับ

เกษตรการฐานราก “สกลนครโมเดล” ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน 

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด

สกลนคร เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับการพัฒนาอาชีพ

และรายได้ให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนโดยการน�าองค์ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิด

มูลค่าเพิ่ม และทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้มีการน�าเสนอข้อมูล 

การด�าเนินงานโครงการ 6 โครงการ โดยมี นายปรีชา ทองค�า 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมรับฟัง และพูดคุยถึงปัญหา 

ในการด�าเนินงาน  

จากนั้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้มีการลงพ้ืนที่ไปยัง 

วัดป่าสมณวงศ์ ต�าบลหนองแวง อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร เพื่อติดตามและหารือ พร้อมกับรับฟังปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ 

ส่งเสริมอาชีพที่ให้คนในชุมชนท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ในสภาวการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

มรสน. ร่วมต้อนรับและรายงานผลการด�าเนินงานกับ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร




