


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธี

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สิรกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง โดยม ีนายมนต์สิทธิ์ 

ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพร

ชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร ้องเพลงสรรเสิรญ 

พระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย จากนั้นประธานน�ากล่าว “ทรงพระเจริญ”  

3 ครั้ง โดยผู ้เข ้าร่วมพิธีท้ังหมดได้ร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ 

กันอย่างกึกก้องไปท่ัวบริเวณมณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ  

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต ่อพสกนิกรชาวจังหวัด

สกลนครอันหาที่สุดมิได

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
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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

พิมพ์ที่ : บริษัท ต้นกล้� ดีไซน์ จำ�กัด

ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 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.

05

R e s e a r c h N E W S
ข่าววิจัย

มรสน. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระรามราชชนนีพันปีหลวง

มรสน. พัฒนานวัตกรรม
เครื่องสูบน�้าพลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์ : กู้วิกฤตนน�่าชุมชน
ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

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

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม
การพัฒนานักวิจัยกระบวนการ 

Training of Facilitator 

Sakon Nakhon Rajabh...
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เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า ภายใต้แนวคิด 

“เคร่ืองสูบน�้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ : กู้วิกฤตน�้าชุมชน” 

เกิดจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และ

บูรณาการกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกร เพื่อประยุกต์

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่องสูบน�้า พัฒนาข้ึนโดยนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น�าโดย รศ.ดร.ทศวรรษ  

สีตะวัน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู ้ร่วมวิจัย

ประกอบด้วย ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์ ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มา

มีกุล จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ครรชิต สิงห์สุข  

นายธีรวุฒิ ส�าเภา นายนัทที โคตรทุมมี จากศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง “น�้า” ให้เกษตรกร

ที่อยู ่ห่างไกลระบบสายส่งก�าลังไฟฟ้าและเขตชลประทาน 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใน

โครงการทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อ

การใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคม ประจ�าปีงบประมาณ 2561 “เครื่องสูบน�้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์” มีจุดเด่น คือ 

สามารถเคลื่อนท่ีได้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ปรับมุมรับแสงอาทิตย์

และพับเก็บได้ปริมาณการสูบน�้าได้สูงสุด 2,500 ลิตรต่อชั่วโมง 

สูบน�้าใต้ดินได้ลึก 10 เมตร ส่งน�้าในแนวราบได้ 300 เมตร 

มีหน้าจอแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ กระแสไฟฟ้า  

แรงดันไฟฟ้า การสิ้นเปลืองพลังงานและเกษตรกรในชุมชน

สามารถดูแลบ�ารุงรักษาได้เอง นวัตกรรมดังกล่าวได้น�าไปใช้ใน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ�านวน 

10 ศูนย์ ในจังหวัดอุดรธานี และเน้นในจุดที่เป็นพื้นที่ประสบภัย

แล้งสูง ซึ่งมีการคัดกรองร่วมกับส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้นักวิจัยได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การ

ประยุกต์ใช้ตลอดจนการสาธิตและการบ�ารุงรักษา ก่อนส่งมอบ

เครื่องสูบน�้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แก่เกษตรกร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าผลงานนวัตกรรม

เครื่องสูบน�้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ : กู้วิกฤตน�้าชุมชน

จัดแสดงในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2563

(Thailand research expo 2020) 



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 5

ในปี 2563 นี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยังได้ต่อยอดนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและขยายพื้นที่

ไปยัง 13 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

(กอ.รมน.) เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมท�าการเกษตร

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเกษตรกรสร้างสรรค์ 

(Innovative farmer) ที่เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงนวัตกรรม ช่วยลด

ความเหลื่อมล�้า สามารถพึ่งตนเองได้แล้วต่อยอดเป็นนวัตกรรม

ชุมชน พัฒนา ถ่ายทอด สร้างเครือข่ายความร่วมมือในศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชน ขยายพื้นท่ีให้เกิดชุมชนสุขภาวะวิถี (Wellbeing 

community) สร้างพลเมืองเข้มแข็ง (Active citizen) และ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชาติอย่างยั่งยืน

ซ่ึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความ สนใจจาก 

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย สื่อมวลชน และ ประชาชนทั่วไป  

ท้ังในรูปแบบการชมนิทรรศการภายในงาน (on site) และ 

รูปแบบการชมนิทรรศการแบบออนไลน์เป็นจ�านวนมาก
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา 

ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการและ 

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 4 ท่าน ได้แก่

มรสน. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ผศ.อติชาติ เต็งวัฒนโชติ
สาขาวิชาศิลปกรรม

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.กัญญาภัค จอดนอก
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.คมศิลป์ สารทอง
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เ ม่ือวันที่  4-5 สิงหาคม 2563 ส�านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ร่วมกบัห้องสมดุ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องสมุดและสถาน ี

การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด 

สีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 2 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนบ้านป่าผาง อ�าเภอโพนนาแก้ว และโรงเรียนหนองหลวง

ศึกษา อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพ่ือสนับสนุนให้เกิด

กิจกรรมและเวทีการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบฐานเรียนรู้ 

โดยนักเรียนจะหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้

รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เกิดความตระหนักในคุณค่า 

ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมอันมีส ่วนส�าคัญในการช่วยพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบัน

อุดมศึกษา (Reinventing University) โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวิทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด

การประชุม และ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.

กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร พร้อมกับระดมแนวคิดเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  

ในการจัดท�าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ

กองนโยบายและแผน  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา”  
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลงพ้ืนที่ ชุมชนวัดบ้านยางอาจ ต�าบลโคกก่อง อ�าเภอเมือง

จงัหวดัสกลนคร จัดโครงการชาววทิยาศาสตร์ อาสาเพ่ือพฒันา

ท้องถิ่น ตามยุทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ชาวบ้านในชุมชนได้เรียน

รู ้การสร้างแปลงผักอินทรีย ์อัตโนมัติ เรียนรู ้การท�าปุ ๋ย

หมักอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ สามารถประดิษฐ์ของใช้

จากขวดพลาสติก และเพื่อให้ชุมชนได้รับความรู ้ด้านการ

ดูแลและส่งเสริมด้านสุขภาพซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 

กิจกรรมการปลูกป่า การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ การท�าดนิปลกู 

การท�าปุ ๋ยหมัก การใช้อาหารเป็นยารักษาโรค การรีไซเคิล

ขวดพลาสติก และการรับฟังทฤษฎี โคกหนองนาโมเดล  

การเลี้ยงไส้เดือนท�าปุ๋ยอินทรีย์ หลมุพอเพยีง การท�าจุลินทรีย์

สังเคราะห์แสง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดสกลนคร และวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลงพื้นที่ต�าบลโคกก่อง 

จัดโครงการชาววิทย์ ฯ 

อาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ  

“การพัฒนานักวิจัยกระบวนการ Training of Facilitator รุ่นท่ี  1  : สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม ระดมสมอง กระตุ้นการ

สร้างสรรค์” ภายใต้โครงการการน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา วงค์สวัสดิ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นั กวิ จัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการ 

อบรมเพิ่ือเป็นพลังหลักส�าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ

จาก รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน ดร.สุวรรณา บัวพันธ์ และนายรุ่งวิชิต ค�างาม จาก

ส�านักงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนท�างาน และหนุนเสริม

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถในการด�าเนินการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด  

เปิดประเด็น จับประเด็น และสรุปประเด็น เน้นการสร้างกระบวนการการมีส่ วนร่วม ออกแบบเครื่องมือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ร่วมกัน การใช้ทักษะที่จ�าเป็นในการเป็น Facilitator การฝึกปฏิบัติการเป็น Facilitator

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม Training of Facilitator
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม ระดมสมอง กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
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เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร  

จดักจิกรรมน้อมล�ารกึพระบดิานกักฎหมายไทยเนือ่งใน “วนัรพ”ี 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  

ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมนี ้

ยังได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน 

วิชากฎหมายให้ และสืบสานประเพณีไหว้ครูที่สืบทอดกันมา

ให้คงอยู่ต่อไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับมอบเข็ม “ตราชู” 

ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงตรง ไม่เอนเอียง ที่เป็น

เอกลักษณ์ของนักกฎหมายทุกคน กิจกรรมในครั้งนี้ท�าให้  

นกัศกึษาทกุช้ันปี ได้รู้ถึงความส�าคัญของครอูาจารย์ ความบากบ่ัน 

ความเข้มเเข็ง ความส�าเร็จในการศึกษา และได้แสดงความรัก 

ต่ออาจารย์ทุกท่านอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่  7-8 สิงหาคม 2563 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนและ

ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมี 

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการ

ประชุม ณ โรงแรมเดอะริเวอร์นครพนม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา ประธานท่ีประชุมสภาคณาจารย์

และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้

และถอดบทเรียนร่วมกับผู ้บริหาร อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครในครั้งนี้

“วันรพี มอบเข็มตราชู 

และ สืบสานประเพณีไหว้ครู”

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สัมมนาถอดบทเรียนและก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน



สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง 11

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม

เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งขาติ : วันภาษาไทยท่ีรัก” ณ หอประชุมมหาวชิรา 

ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย อีกท้ังยัง

เป็นการบริการวิชาการและที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมท้องถ่ิน โดยผ่านกิจกรรม

การแข่งขันทางวิชาการ การให้ความรู้ทางด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยแก่ครู

และนักเรียน ตลอดจนเป็นการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทาง

ภาษาไทย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

“กลุ่มชาติพันธุ์และภาษาในอาณาบริเวณแอ่งสกลนคร : การศึกษาในบริบททุน

ทางวัฒนธรรม” โดย ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา จากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการเสวนาวิชาการเรื่อง “สกลนคร

ศึกษา : ทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนักวิชาการ 

ท้องถิ่นและนักวิชาการมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทางวิชาการ

ด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้แก่  

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น การแข่งขันสืบค้นค�าและความหมายของ

ค�า การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าว

ให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งขาติ : วันภาษาไทยท่ีรัก”
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เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร 

อธิการบดี พร้อมอาจารย์สุรสิทธิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์ ผู้อ�านวยการ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานรณรงค์และเฉลิม

ฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563 

ภาคอีสาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง

ประชุม 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยม ี

นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็น

ประธานเปิดงาน และภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทาง

ศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชนผ่าพื้นเมืองภาคอีสาน 12 กลุ ่ม

ชนเผ่า และการเสวนาเร่ือง ผลกระทบและการปรับตัวของ 

ชนเผ่าพื้นเมืองต่อสถานการณ์ โควิด-19 นิทรรศการวิถีชีวิต  

การจ�าหน่ายอาหาร สินค้าหัตถกรรม และผลผลิตทางการ

เกษตรของชนเผ่าพ้ืนเมือง ในการน้ี สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ได้น�าศิลปวัฒนธรรม ชุด “ฮฮยบ้านปูมเมืองงาม 

ลือเล่ืองสกลนคร” เข้าร่วมการแสดง มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย 

แกนน�าชุมชนและผู ้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคอีสาน 

12 กลุ ่มชนเผ่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และอ�าเภอ  

18 อ�าเภอ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

มรสน. ร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563  
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาวิชาการด้าน Business Incubation  

ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ” ณ ห้องประชุมสร้อย 

สุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา   

ธรรมวินทร  อธิการบดี เป ็นประธานเปิดการอบรม และ รศ.ดร.จิตติ  

กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในนาม ผู้อ�านวยการศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจ�าศูนย์ฯ จากคณะวิทยาการ

จัดการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมอบรม และได้รับ

เกียรติจาก คุณสมหวัง เดชศิริอุดม ผู้บริหาร บจก.เล้งเส็ง และเจ้าของธุรกิจ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู ้

และแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 

ผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้ มีนักศึกษาท่ีสนใจ   

ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ SNRU UBI  

ซึ่งท�าหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) และบริษัท 

จัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ที่จะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการติบโต 

โดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

และสามารถพัฒนาเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบในอนาคต รวมท้ังเป็นช่องทาง 

ในการน�าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษา 

พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างวงจรรายได้ ตลอดจนเกิด 

ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรสน. จัดสัมมนาวิชาการ

“การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ”
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วันที่  14 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประชุมแนะแนวโรงเรียน 

มัยธศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ 

บึงกาฬ ณ ห้องประชุม I-TECH 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยมี ผศ.ภวัต มิสดีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การ

ต้อนรับ และแนะน�าหลักสูตรที่เปิดสอน พร้อมกันนี้ น้อง ๆ นักเรียน 

และคณะครูยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมฐานแนะน�าการสอน และท�า

กิจกรรมของสาขาวิชา ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ทั้งหมด 3 ฐานเรียนรู้

ได้แก่ ฐานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ฐานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต และ

ฐานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 

เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2563 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์บริการ

สนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา หรือ DSS ได้จัดประชุมนักศึกษาพิการ ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธีรยุทธ  

สาแดง หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการ และแนะน�าอาจารย์ประจ�าศูนย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ DSS ต่อด้วยการ 

พูดคุย และชี้แจงรายละเอียด พร้อมกับให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้พิการเข้าใจ

หลักการ และสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดย ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม อาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

ประจ�าศูนย์ฯ และอาจารย์นิกร สุขปรุง ที่ปรึกษาศูนย์ DSS จากนั้นเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเรื่อง ขั้นตอน 

การขอรับทุนการศึกษา และการขอทุนค่าครองชีพ นอกจากนี้ยังมีการแนะน�าเพื่อนช่วยในห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส�าหรับผู้พิการทางการได้ยินเรียนร่วมชั้นปีที่ 3 พร้อมให้นักศึกษาผู้พิการได้แนะน�าตัว เพ่ือเป็นการท�าความรู้จักคุ้นเคยกัน โดยใน 

ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�านวน 56  คน  

ศูนย์ DSS จัดการประชุมนักศึกษาพิการ ประจ�าปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปิดบ้านต้อนรับคณะโรงเรียน 

ตามโครงการแนะแนวการศึกษา
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เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย

หัวหน้างานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 

2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะกรรมการ ฯ ได้แก่ นางสาวพรรณี 

ชารีแก้ว รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล และอาจารย์วราธร พรหมนิล ได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหารตลอดจนการสัมภาษณ์

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานอธิการบดี 

ส�าหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ส�านักงานอธิการบดีมีการด�าเนินการตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.99 อยู่ในการด�าเนินงานระดับดีมาก

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ภาคปกติ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม บ้านหนองดอกบัว ต�าบลน�้าสวย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเลย โดยผู้น�านักศึกษาจาก 2 สถาบัน น�าทีมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และเป็นตัวแทน มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย เนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ได้เกิดฝนตกหนักตลอดคืน ในพื้นที่ทั้ง 14 อ�าเภอ ของจังหวัดเลย ท�าให ้

ในหลายพ้ืนที่ได้เกิดน�้าป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เกิดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มปิด 

เส้นทางในหลายหมู่บ้าน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ร่วม 

ช่วยเหลือสังคม

ผู้น�านักศึกษา ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม จังหวัดเลย

ส�านักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2562
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมบรรยาย  

เร่ือง “ใต้ร่มฟ้าบารมีจักกรีวงศ์ 182 ปี เมืองสกลนคร” เนื่องจาก 17 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชทานสาร 

ตราต้ังเมืองสกลนคร โดยในปีพุทธศักราช 2563 นี้ เมืองสกลนครมีอายุครบ 182 ปี และได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือพัฒนาและ 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สกลนคร และหล่อหลอมจิตใจประชาชนชาวสกลนครให้เกิดส�านึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์

สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสกลนครสืบไป ตลอดจนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จบูรพมหากษัตริย์ 

ผู้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ต้ังเมืองสกลนครและร�าลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนในอดีตเจ้าเมืองกรมการผู้รักษาเมืองสกลนคร

ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายเรื่อง 

“พระมหาธาตุในอีสานและการปฏิบัติหน้าที่ข้าพระธาตุ” โดย ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ กรรมการมูลนิธิทางอีสาน นอกจากนี้  

ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ใต้ร่มฟ้าบารมีจักกรีวงศ์ 182 ปี เมืองสกลนคร” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เพื่อในนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเมืองสกลนคร

เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2563  สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ทักษะและเทคนิคการวิ่งเพื่อสุขภาพ “SNRU HEALTHY RUN 2020 

ระว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และสนาม

กีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต  

ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานเปิดการ

อบรม และอาจารย์ ดร.โชคชัย คหัฏฐา ประธานสภาคณาจารย์ และ

ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงาน โดยวิทยากร 

คือ นายสถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน) อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติ

ไทย เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ ซ่ึงการจัดอบรมใน

ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ให้มีความรู ้เกี่ยวกับทักษะ และเทคนิคการวิ่ง 

เพื่อสุขภาพ และสามารถน�าไปฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

มรสน. จัดกิจกรรม

ใต้ร่มฟ้าบารมีจักกรีวงศ์ 182 ปี เมืองสกลนคร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดอบรมทักษะและเทคนิคการวิ่งเพื่อสุขภาพ

“SNRU HEALTHY RUN 2020” 



เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราช

สักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช 

รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ

วงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

วางพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วย ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีฯ  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงค�านวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคา

เต็มดวง ที่ต�าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2411 ได้อย่างถูกต้องเป็นเวลาล่วงหน้าถึงสองปี จนเป็นที่

ประจักษ์ต่อชาวไทยและประเทศมหาอ�านาจในขณะนั้น เพื่อเป็นการยกย่องพระปรีชาของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 14 เมษายน  2525 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ วันที่ 18  สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และได้ประกาศยกย่องว่า พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2563
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เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาลวดลาย 

ผ้าอสีานด้วยการย้อมครามและสธีรรมชาติ เพือ่การแปรรปูผลติภณัฑ์สูส่ากล ณ ห้องประชมุ 

ดุสิตา ภูพานเพลช โดยมีอาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ

สัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร ผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนา 

ผูป้ระกอบการเพือ่สร้างตราสนิค้า ผลติภณัฑ์ สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ผ้า และการสร้างเครือข่ายการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 

และปลายทาง และพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ครามธรรมชาติในภูมิภาค โดยม ี

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้ายย้อมครามและสีธรรมชาติ 

จากจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรายงานตัวนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าป ีการศึกษา 2563  

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี กล่าวต้อนรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.ศิกานต์  

เพียรธัญญกรณ์ ผู้อ�านวยการบัณฑิตวิทยาลัย แนะน�า

ผู้บริหาร บุคลากร ประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่

ประจ�าหลักสูตร พร้อมคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร 

ร่วมให้การต้อนรับ โดยปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 197 คน และท�าการ

เปิดภาคเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล 

บัณฑิตวิทยาลัย รบัรายงานตวันกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2563 



เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สมาคม 

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ได้จัดโครงการ Library : Care the Bear (สัญจร) ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ปรีชา  

ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการ Care the Bear (Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event) เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการ

จัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พร้อมนี้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ก็ได้

ตระหนักถึงความส�าคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) จึงได้จัดท�ามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่าย

ห้องสมุดสีเขียวกว่า 51 แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก และส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้

ร่วมจัดโครงการ Library Care the Bear ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตส�านึกและปลูกฝัง

พฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และด�าเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่มีการด�าเนินการ

ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนสังคมและของโลก โดยมีกิจกรรมประกอบ

ด้วย นิทรรศการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส�านักงานอธิการบดี ส�านัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบรรยาย เรื่อง “บทบาทห้องสมุดต่อการรักษ์โลก 

รักษ์สิ่งแวดล้อม Library : Care the Bear การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” โดย คุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท กรีน สไตล์ จ�ากัด การเสวนาเรื่อง “ก้าวย่างที่ส�าคัญของห้องสมุดสีเขียวและอาคารสีเขียว” โดย ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค ์

และอาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร การเสวนาเรื่อง “มาตรฐานการบริหารจัดการส�านักงานสีเขียว (Green Office) สู ่รางวัลระดับประเทศ” โดย  

คุณปีดา โทนสิมา และคุณณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง และคณะงาน จากอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร และการเยี่ยมชม ห้องสมุดส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดโครงการ

สัญจรLIBRARY
Care the Bear  




