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วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2565 กองนโยบายและแผน มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จััดการประชุมโครงการขัับเคล่�อนและพัฒนาแหล่งเร่ยนร้� 

ศาสตร์พระราชา ตามแนวัที่างการน�อมนำศาสตร์พระราชาส้่การพัฒนา

คุณภาพช่วัิตและยกระดับรายได�ที่่�ยั�งย่นให�กับชุมชนฐานราก ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยม่ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการ 

แที่นอธิิการบด่มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธิานเปิดการประชุม  

และ ผศ.ดร.สมบ้รณ์ ชาวัชายโขัง รองอธิิการบด่ฝ่่ายวัางแผนและประกัน

คุณภาพ กล่าวัรายงาน ณ หอประชุมจัามจัุร่ 1 กิจักรรมประกอบด�วัย 

การบรรยายและแลกเปล่�ยนเร่ยนร้� โดย อาจัารย์ประสิที่ธิิ� คะเลรัมย์ อด่ต 

ที่่�ปรึกษามหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนรคร บรรยายควัามจัำเป็นและควัามสำคัญ

ขัองงานศาสตร์พระราชากับชุมชน แผนการบริหารโครงการและวิัธิ่ดำเนินการ

แนวัที่างการบ้รณาการและการดำเนินงานร่วัมกับชุมชน และ ดร.นิพาพร  

ชนะมาร อด่ตเลขัานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการน�อมนำศาสตร์ 

พระราชาส้่การพัฒนาที่�องถิ่ิ�น มาถิ่่ายที่อดประสบการณ์ แนวัที่างในการดำเนิน

การขัับเคล่�อนโครงการยกระดับรายได�ที่่�ยั�งย่นกับชุมชนฐานรากและแนวัที่าง

การคัดเล่อกพ่�นที่่�พัฒนาฯ ให�แก่ผ้�บริหาร คณาจัารย์ และบุคลากรจัากคณะ 

สำนัก สถิ่าบัน ที่่�ดำเนินโครงการฯ ในระยะท่ี่� 1 จัำนวัน 100 คน เพ่�อระดม

ควัามคิดและสะที่�อนผลการดำเนินงาน กำหนดพ่�นที่่�เป้าหมาย กำหนด

แนวัที่างการขัับเคล่�อนโครงการฯ ในลำดับต่อไป

มรสน. ประชุุมขัับเคลื่่�อนแลื่ะพััฒนาแหลื่่งเรียนร้�ศาสตร์พัระราชุา
ตามแนวทางการน�อมนำาศาสตร์พัระราชุาส้่การพััฒนาคุณภาพัชุีวิต

แลื่ะยกระดัับรายไดั�ที�ยั�งย่นให�กับชุุมชุนฐานราก ระยะ 5 ปี
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วัันที่่�  7-8 และ 16 พฤษภาคม 2565 คณะวัิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่ 

มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.วุัฒิชัย รสชาติ รองคณบด่ฝ่่ายวิัจััย บริการ

วัิชาการและพันธิกิจัสัมพันธิ์ พร�อมด�วัย นายเที่พกร ล่ลาแต�ม หัวัหน�าศ้นย์เที่คโนโลย่ 

ที่่�เหมาะสม นายสันติ ผิวัผ่อง นักวัิจััยประจัำหน่วัยวัิจััยพลังงานช่วัมวัล และคณะที่ำงาน 

จััดโครงการ “บ่มเพาะนวััตกรรมเพ่�อพัฒนาชุมชนด�วัยกระบวันการที่างวิัที่ยาศาสตร์ 

และเที่คโนโลย่” ภายใต�ยุที่ธิศาสตร์มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏเพ่�อการพัฒนาที่�องถิิ่�น  

คณะวิัที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่ ประจัำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กลุ่มวัิสาหกิจั

ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ฟื้้�นฟื้้พันธิุ์ขั�าวัเม่อง “หอมดอกฮััง” บ�านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจัาน 

อำเภอกุสุมาลย์ จัังหวััดสกลนคร 

สำหรับกิจักรรมครั�งน่� เป็นการถิ่่ายที่อดองค์ควัามร้� ส่งเสริม และสนับสนุนการ 

ใช�ประโยชน์จัากขัยะเหล่อที่ิ�งในชุมชนด�านพลังงานที่ดแที่น การใช�ประโยชน์จัาก 

เปล่อกหอยเพ่�อพัฒนาผลิตภัณฑ์์สารปรับปรุงดิน และการผลิตปุ�ยอินที่ร่ย์เพ่�อที่ดแที่น

การใช�สารเคม่ในการที่ำการเกษตร โดยกลุ่มวิัสาหกิจัชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ฟื้้�นฟื้้พันธิุ์ 

ขั�าวัเม่อง “หอมดอกฮััง” เป็นกลุ่มเกษตรกรที่่�ดำเนินการอนุรักษ์พันธิ์ขั�าวัพ่�นเม่องและ

ผลิตขั�าวัโดยการที่ำการเกษตรแบบเกษตรอินที่ร่ย์ 100% การจััดกิจักรรมในครั�งน่�

เป็นการบริการวิัชาการด�วัยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ควัามร้�ให�กับกลุ่ม

เกษตรกรสามารถิ่พึ�งพาตนเองในด�านการลดต�นทีุ่นการผลิตและการที่ำการเกษตรแบบ

ปลอดภัยจัากสารเคม่ตามแผนยุที่ธิศาสตร์การพัฒนาที่�องถิ่ิ�นอย่างยั�งย่นขัองมหาวัิที่ยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยกิจักรรมในครั�งน่�ได�รับควัามร่วัมม่อจัากผ้�นำชุมชน เกษตรกรที่่�เป็น

สมาชิกกลุ่มวัิสาหกิจัชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ฟื้้�นฟื้้พันธิุ์ขั�าวัเม่อง “หอมดอกฮััง” และเกษตรกร

ในพ่�นที่่�บ�านโคกสะอาดที่่�สนใจัร่วัมกิจักรรม รวัมจัำนวันประมาณ 40 คน ร่วัมแลกเปล่�ยน

เร่ยนร้�ในกิจักรรมดังกล่าวัและร่วัมกันผลิตปุ�ยอินที่ร่ย์เพ่�อเตร่ยมใช�ในการเพาะปล้ก 

ขั�าวันาปีรวัมประมาณ 12 ตัน

คณะวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยี จััดัโครงการ 

“บ่มเพัาะนวัตกรรมเพั่�อพััฒนาชุุมชุน

ดั�วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยี”
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วัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร และอาช่วัศึกษาจัังหวััดสกลนคร ร่วัมลงนามควัามร่วัมม่อ 

(MOU) ณ หอประชุมจัามจัุร่ 1 มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่�อพัฒนาหลักส้ตรการเร่ยนการสอน การบริการวัิชาการ  

การวัิจััย นวััตกรรม และพัฒนากระบวันการจััดการเร่ยนการสอนร่วัมกัน เพ่�อรองรับการจััดการศึกษาในการเร่ยนร้�ตลอดช่วัิต

ในร้ปแบบหลักส้ตรระยะสั�น โดยม่ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการแที่นอธิิการบด่มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร และ

นางวัรรณภา พ่วังกุล ผ้�อำนวัยการวิัที่ยาลัยเที่คนิคสวั่างแดนดิน ประธิานกรรมการอาช่วัศึกษาจัังหวััดสกลนคร เป็นผ้�ลงนาม 

ร่วัมกับผ้�บริหารจัากที่ั�ง 2 หน่วัยงาน พร�อมด�วัยคณะบริหาร อาจัารย์ และบุคลากร มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วัมเป็น 

สักขั่พยานในการลงนามควัามร่วัมม่อในครั�งน่�

วัันที่่� 6 พฤษภาคม 2565 ศ้นย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศ้นย์ DSS) 

มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรายงานตัวันักศึกษาพิการใหม่ ประจัำปี 

การศึกษา 2565 โดยม่ ดร.พรเที่พ เสถิ่่ยรนพเก�า รองอธิิการบด่ฝ่่ายกิจัการ

นักศึกษา กล่าวัต�อนรับผ้�ปกครองและนักศึกษาพิการ พร�อมที่ั�งแนะนำการใช�ช่วัิต

ในรั�วัมหาวิัที่ยาลัย พร�อมด�วัย นางวัาสนา จัักรศร่ ผ้�อำนวัยการกองพัฒนา

นักศึกษา แนะนำกองพัฒนานักศึกษา และสิที่ธิิประโยชน์ขัองนักศึกษาท่ี่�จัะได�รับ 

นายธิ่รยุที่ธิ สาแดง หัวัหน�าศ้นย์ DSS แนะนำศ้นย์ DSS และสิที่ธิิประโยชน์ขัอง

นักศึกษาพิการที่่�จัะได�รับ และ ผศ.พิเชนที่ร์ จัันที่ร์ปุ่ม อาจัารย์ประจัำสาขัาวิัชา

เที่คโนโลย่คอมพิวัเตอร์และดิจัิที่ัล แนะนำเก่�ยวักับห�องเร่ยนสำหรับนักศึกษาที่่�ม่

ควัามบกพร่องที่างการได�ยิน สาขัาเที่คโนโลย่คอมพิวัเตอร์และดิจัิทัี่ล พร�อมน่� 

ศ้นย์ DSS ยังได�พาผ้�ปกครองและนักศึกษาเขั�าเย่�ยมชมหอพักใน ขัองนักศึกษา

และเย่�ยมชมศ้นย์ DSS ที่่�จัะคอยให�บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ  

ตลอดระยะเวัลาที่่�ศึกษาอย้่ในมหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. ลื่งนามความร่วมม่อทางวิชุาการ

กับอาชุีวศึกษาจัังหวัสกลื่นคร

ศ้นย์ DSS รับรายงานตัวนักศึกษาพัิการใหม่ ประจัำาปีการศึกษา 2565
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วัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 กองนโยบายและแผน มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร จััดประชุมสมัมมนาบุคลากรเพ่�อสร�าง

ควัามเขั�าใจัในบที่บาที่ใหม่ขัองมหาวัิที่ยาลัย โดยม่ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการแที่นอธิิการบด่ เป็นประธิาน 

กล่าวัเปิดการประชุม และ ผศ.สมบ้รณ์ ชาวัชายโขัง รองอธิิการบด่ฝ่่ายวัางแผนและประกันคุณภาพ กล่าวัรายงาน พร�อมด�วัย 

ผ้�บริหารและบุคลากรมหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนครเขั�าร่วัมการสัมมนาครั�งน่� ที่ั�งในแบบ onsite และ online จัำนวัน 900 คน 

ณ ห�องประชุม 19213 ชั�น 2 อาคาร 19 มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร จัากนั�นเป็นการบรรยาย "บที่บาที่ใหม่ขัองมหาวัิที่ยาลัย

ในการพลิกโฉมมหาวัิที่ยาลัยตามกลุ่มยุที่ธิศาสตร์ด�านการพัฒนาชุมชนเชิงพ่�นที่่�" โดย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวัิน อนุกรรมการ

ด�านการพลิกโฉมมหาวิัที่ยาลัย (Reinventing University) การบรรยาย "การพลิกโฉมมหาวิัที่ยาลัยและบที่บาที่ใหม่ขัอง

บุคลากรส้่การเป็นมหาวัิที่ยาลัยตามกลุ่มยุที่ธิศาสตร์ด�านการพัฒนาชุมชนเชิงพ่�นที่่�" โดย ศ.ดร.ที่ศวัรรษ ส่ตะวััน รองอธิิการบด่

ฝ่่ายวิัจััยและนวััตกรรม และการบรรยาย "การขัับเคล่�อนการพลิกโฉมมหาวัิที่ยาลัยตามกลุ่มยุที่ธิศาสตร์ด�านการพัฒนาชุมชน

เชิงพ่�นที่่�" โดย ผศ.ดร.สมบ้รณ์ ชาวัชายโขัง รองอธิิการบด่ฝ่่ายวัางแผนและประกันคุณภาพ เพ่�อสร�างควัามร้� ควัามเขั�าใจั 

แก่บุคลากร เก่�ยวักับบที่บาที่ใหม่ขัองมหาวัิที่ยาลัย และบที่บาที่ใหม่ขัองบุคลากรมหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร

มรสน. สัมมนาบุคลื่ากรสร�างความเขั�าใจั
ในบทบาทใหม่ขัองมหาวิทยาลื่ัย
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วัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการ 

แที่นอธิิการบด่มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธิานเปิดงานประชุม

วัิชาการระดับชาติด�านคอมพิวัเตอร์ศึกษา ครั�งท่ี่� 5 และคอมพิวัเตอร์ศึกษา

สัมพันธิ์แห่งภาคอ่สาน ครั�งที่่� 9 จัะขัึ�นระหว่ัางวัันท่ี่� 9–10 พฤษภาคม 2565  

ณ หอประชุมมหาวัชิราลงกรณ มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึึ่�งในปีน่� สาขัา 

วัิชาคอมพิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็น 

เจั�าภาพจััดงาน เพ่�อเป็นเวัที่่แลกเปล่�ยนควัามคิดที่างวิัชาการส่�อนวััตกรรม 

การศึกษาและส่งเสริมให�นักศึกษาได�แลกเปล่�ยนประสบการณ์ ควัามคิด ที่ัศนคติ 

ตลอดจันการปรับตัวัอย้่ร่วัมกับผ้�อ่�นในสังคมได�อย่างม่คุณภาพ โดยม่ผ้�เขั�าร่วัม

ที่ั�งหมด 300 คนประกอบไปด�วัยอาจัารย์และนักศึกษาจัากเคร่อขั่ายการศึกษา

จัากมหาวัิที่ยาลัยในภาคตะวัันออกเฉ่ยงเหน่อ

คณะครุศาสตร์ จััดัการประชุุมวิชุาการระดัับชุาติ
ดั�านคอมพัิวเตอร์แลื่ะคอมศึกษาสัมพัันธ์์
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มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ได�รับอนุมัติโครงการวัิจััยจัาก

หน่วัยบริหารและจััดการทีุ่นด�านการพัฒนาระดับพ่�นที่่� มาตั�งแต่ปี 2563 

ดำเนินการแก�ไขัปัญหาควัามยากจันแบบเบ็ดเสร็จัและแม่นยำในจัังหวััด

สกลนครในอำเภอกุดบาก ภายใต�ปฏิบัติการช่�อ “กุดบากโมเดล”  

เพ่�อเป็นพ่�นที่่�นำร่อง สร�างระบบการค�นหาสอบที่าน การส่งต่อควัาม 

ช่วัยเหล่อ และปฏิบัติการโมเดลแก�จัน ตลอดจันการจััดที่ำนโยบาย

บริหารจััดการเพ่�อแก�ไขัปัญหาควัามยากจันระดับจัังหวััด ซึ่ึ�งการดำเนิน

การอย้่ในขัั�นตอนการนำเสนอนโยบายสาธิารณะแบบม่ส่วันร่วัมและ

ที่ดลองต�นแบบนโยบายฯ เพ่�อผลักดันเขั�าส้่แผนขัองหน่วัยงาน 

เป็นไปอย่างม่ประสิที่ธิิภาพ ตอบสนองนโยบายขัองรัฐบาลและบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาซึ่ึ�งเป็นวัาระขัองจัังหวััดสกลนครต่อไป

วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2565 มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย อาจัารย์

ดร.มาล่ ศร่พรหม หัวัหน�าโครงการสร�างต�นแบบนโยบายการแก�ไขัปัญหาควัาม

ยากจันในพ่�นที่่�นำร่อง และคณะนักวัิจััย ลงพ่�นท่ี่�รับมอบขั�อเสนอนโยบายการแก�ไขั

ปัญหาควัามยากจันขัองกลุ่มครัวัเร่อนเป้าหมาย ณ เที่ศบาลตำบลกุดแฮัด อำเภอ

กุดบาก จัังหวััดสกลนคร พร�อมด�วัยคณะที่ำงานจัาก สำนักงานขัับเคล่�อนการปฏิร้ป

ประเที่ศ ยุที่ธิศาสตร์ชาติ และการสร�างควัามสามัคค่ปรองดอง (ป.ย.ป.) และ 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วัิที่ยาศาสตร์ วัิจััยและนวััตกรรมแห่งชาติ 

(สอวัช.) โดย รศ.ดร.ชนินที่ร์ วัะส่นนที่์ รายงานผลควัามค่บหน�าการดำเนินโครงการฯ 

และนายจัำรัส นาแฉล�ม รองผ้�วั่าราชการจัังหวััดสกลนคร กล่าวัเปิดงานและให�โอวัาที่

พร�อมที่ั�งผ้�รับมอบขั�อเสนอนโยบายการแก�ไขัปัญหาควัามยากจันจัากกลุ่มครัวัเร่อน

เป้าหมาย จัำนวัน 25 ครัวัเร่อน ร่วัมกับหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัขั�องในจัังหวััดสกลนคร และ

ลงพ่�นที่่�เย่�ยมชมการที่ดลองปฏิบัติการยกระดับรายได�การเล่�ยงหอยเชอร่� สรุปผล

แนวัที่างการดำเนินงาน รวัมถิ่ึงการพัฒนาต�นแบบนโยบายการแก�ไขัปัญหา 

ควัามยากจันในพ่�นที่่�นำร่องร่วัมกัน

มรสน. ลื่งพั่�นที�ดัำาเนินงานโครงการ
แก�ไขัปัญหาความยากจันฯ อำาเภอกุดับาก



สารประชาสัมพัันธ์์หนองหารหลวง 9

วัันท่ี่� 11-12 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวัิชาการและ

งานที่ะเบ่ยน มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร จััดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

"เติมหัวัใจัให�กำรเร่ยนร้�: ศิลปะกำรสอนให�สนุกและม่ส่วันร่วัม"  

ผ่านระบบส่�ออิเล็กที่รอนิก Zoom Meeting โดยม่ ผศ.ชาคริต 

ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการแที่นอธิิการบด่ กล่าวัเปิดการอบรม 

และ รศ.ดร.วัาโร เพ็งสวััสดิ� รองอธิิการบด่ฝ่่ายวิัชาการ กล่าวั

รายงาน การอบรมในครั�งน่�เป็นการให�ผ้�ที่่�เขั�าร่วัมอบรมซึ่ึ�งเป็น

อาจัารย์สอนในสาขัาวิัชาต่างๆ สามารถิ่ออกแบบหลักส้ตรระยะสั�น 

หร่อจััดการเร่ยนการสอนที่ั� งแบบออนไลน์  และออนไซึ่ต ์

ด�วัยแนวัคิดการเร่ยนร้�ผ่านประสบการณ์ตรง (experiential 

learning) และจัิตตปัญญาศึกษา (contemplative learning)  

เพ่�อให�เกิดการเร่ยนร้�ที่่�ผ้�เร่ยนสนุก ได�ม่ส่วันร่วัม เป็นเจั�าขัองการ

เร่ยนร้� เกิดควัามเขั�าใจั และนำควัามร้�ไปใช�ในช่วัิตได�

วัันที่่� 11 พฤษภาคมม 2565 กองนโยบายและแผน มหาวัิที่ยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการ 

แที่นอธิิการบด่มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ผศ.ดร.สมบ้รณ์ 

ชาวัชายโขัง รองอธิิการบด่ฝ่่ายวัางแผนและประกันคุณภาพ พร�อมด�วัย

ผ้�บริหาร บุคลากรกองนโยบายและแผน เขั�าศึกษาด้งานการดำเนินงาน

และการบริหารจััดการโครงการยุที่ธิศาสตร์มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏเพ่�อ

การพัฒนาที่�องถิิ่�น ขัองกองนโยบายและแผน มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏเลย 

ผ่านส่�ออิเล็กที่รอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห�องประชุม 

สรัสจัันที่ร ชั�น 2 อาคาร 10 โดยได�รับเก่ยรติจัาก รศ.สมเจัตน์  

ดวังพทิี่กัษ์ อธิกิารบด่มหาวัทิี่ยาลัยราชภฏัเลย ให�การต�อนรบั พร�อมด�วัย 

ดร.จัักรกฤษณ์ พงษ์อินที่ร์วังศ์ รองอธิิการบด่ฝ่่ายนโยบายและกิจัการ

พิเศษ ผ้�บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวัิที่ยาลัย

ราชภัฎเลย ให�ควัามอนุเคราะห์บรรยายให�ควัามร้�เก่�ยวักับการบริหาร

จััดการโครงการยุที่ธิศาสตร์ มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏเพ่�อการพัฒนา 

ที่�องถิิ่�น ประจัำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร�อมแลกเปล่�ยนเร่ยนร้�  

เพ่�อให�การดำเนินงาน และการบริหารจััดการโครงการยุที่ธิศาสตร์

มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏเพ่�อการพัฒนาที่�องถิิ่�น สอดคล�องและเป็นทิี่ศที่าง

เด่ยวักัน กับมหาวัิที่ยาลัย ที่ั�ง 38 แห่งที่ั�วัประเที่ศ

มรสน. ประชุุมชุี�แจังโครงการพัลื่ิกโฉมมหาวิทยาลื่ัยเพั่�อการพััฒนาท�องถิ่ิ�นฯ

กองนโยบายแลื่ะแผน ศึกษาดั้งานการดัำาเนินงาน
แลื่ะการบริหารจััดัการโครงการยุทธ์ศาสตร์ มรภ.เลื่ย
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วัันที่่� 26 พฤษภาคา 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธิรรมที่ัศน์ รัฐมนตร่วั่าการกระที่รวังการอุดมศึกษา วัิที่ยาศาสตร์ 

วัิจััยและนวััตกรรม และคณะผ้�บริหารกระที่รวังฯ เขั�าตรวัจัเย่�ยมเพ่�อมอบนโยบาย รวัมทัี่�งติดตามผลการดำเนินงาน และ 

แลกเปล่�ยนควัามคิดเห็นเก่�ยวักับแนวัที่างในการดำเนินงานขัอง อวั.ส่วันหน�า จัังหวััดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวัชิราลงกรณ 

มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยม่ นางจุัร่รัตน์ เที่พอาสน์ ผ้�วั่าราชการจัังหวััดสกลนคร และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา  

รักษาราชการแที่นอธิิการบด่มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวัต�อนรับ พร�อมด�วัยผ้�บริหารจัากมหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวัิที่ยาลัยเกษตรศาสตร์ วัิที่ยาเขัตเฉลิมพระเก่ยรติ จัังหวััดสกลนคร มหาวัิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลอ่สาน วัิที่ยาเขัต

สกลนคร ร่วัมให�การต�อนรับ และ ผศ.สมบ้รณ์ ชาวัชายโขัง รองอธิิการบด่ฝ่่ายวัางแผนและประกันคุณภาพ และหัวัหน�า 

หน่วัยปฏิบัติการส่วันหน�าขัอง อวั. ส่วันหน�า จัังหวััดสกลนคร บรรยายสรุปผลการดำเนินงานขัอง อวั. ส่วันหน�า  

จัังหวััดสกลนคร และผลการดำเนินขัองมหาวัิที่ยาลัยโดยภาพรวัม

สำหรับหน่วัยปฏิบัติการ อวั.ส่วันหน�า จัังหวััดสกลนคร ม่คณะที่ำงานแบบ 

บ้รณาการร่วัมกัน 3 มหาวัิที่ยาลัย ประกอบด�วัย มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวัิที่ยาลัยเกษตรศาสตร์ วัิที่ยาเขัตเฉลิมพระเก่ยรติ จัังหวััดสกลนคร และ

มหาวัิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลอ่สาน วัิที่ยาเขัตสกลนคร โดยได�ดำเนินงานตาม 

กรอบนโยบาย “ขัับเคล่�อนไที่ยไปด�วัยกันเพ่�อพัฒนาจัังหวััดด�วัย การอุดมศึกษา 

วัิที่ยาศาสตร์ วัิจััยและนวััตกรรม (อวัวัน.)” ที่ั�งในร้ปแบบที่่�ดำเนินการตามควัาม

เช่�ยวัชาญขัองแต่ละมหาวิัที่ยาลัย และดำเนินการร่วัมกันที่ั�ง 3 มหาวิัที่ยาลัย อ่กที่ั�ง 

ยังม่การบ้รณาการควัามร่วัมม่อกับหน่วัยงานต่างๆ ที่่�เก่�ยวัขั�อง ในพ่�นที่่�จัังหวััดสกลนคร 

ในการนำองค์ควัามร้�ด�าน อวัวัน. มาประยุกต์ใช� ให�สามารถิ่ต่อยอดสร�างม้ลค่าเพิ�ม  

หร่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์์ใหม่ สร�างรายได� ลดรายจ่ัายให�กับชุมชนในพ่�นท่ี่� โดยในแต่ละ

มหาวัิที่ยาลัย ได�ม่การดำเนินงานตามภารกิจัที่่�เก่�ยวัขั�อง ที่ั�งในการผลิตบัณฑ์ิต การวัิจััย 

การบรกิารวัชิาการ และการที่ำนบุำรงุศลิปะวัฒันธิรรม รวัมถิ่งึการดำเนนิงานตอบสนอง 

นโยบายขัองกระที่รวัง อวั. และนโยบายในระดับต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวัขั�อง โดยม่การเช่�อมโยง

ต่อยอดต�นทุี่นที่รัพยากร ในชุมชน ที่่�สอดคล�องตามศักยภาพและควัามเช่�ยวัชาญขัอง

แต่ละมหาวัิที่ยาลัย

รมว.การอุดัมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจััยแลื่ะนวัตกรรม (อว.) ลื่งพั่�นที�
ตรวจัเยี�ยมการดัำาเนินงานขัอง อว.ส่วนหน�า จัังหวัดัสกลื่นคร
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ในโอกาสน่� ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธิรรมทัี่ศน์ รัฐมนตร่ว่ัาการกระที่รวังการอุดมศึกษา วัิที่ยาศาสตร์ วัิจััยและ

นวััตกรรม ได�มอบนโยบาย “บที่บาที่ อวั.ส่วันหน�า ในการขัับเคล่�อนไที่ยไปด�วัยกัน” และแนวัที่างการขัับเคล่�อนนโยบาย

มหาวัิที่ยาลัยเชิงพ่�นท่ี่�เพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น และเย่�ยมชมผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ซึึ่�งจััดแสดงในร้ปแบบ

นิที่รรศการ ประกอบด�วัย

ด�านการศึกษา 

ด�านวัิจััยและนวััตกรรม     

ด�านศิลปะและวััฒนธิรรม

โครงการน�อมนำศาสตร์พระราชาส้่การพัฒนาคุณภาพช่วัิต

และยกระดับรายได�ให�กับชุมชนฐานราก 

ศ้นย์บ่มเพาะวัิสาหกิจั มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร (UBI)

โครงการการแก�ไขัปัญหาควัามยากจันแบบเบ็ดเสร็จั

และแม่นยำในจัังหวััดสกลนคร  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ชุมชนที่�องถิ่ิ�น (OTOP) 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจัและสังคมรายตำบล

แบบบ้รณาการ 

มหาวัิที่ยาลัยส้่ตำบล สร�างรากแก�วัให�ประเที่ศ : U2T)

และนิที่รรศการผลงานขัองมหาวัิที่ยาลัยเที่คโนโลย่

ราชมงคลอ่สาน วัิที่ยาเขัตสกลนคร
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วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564 คณะเที่คโนโลย่การเกษตร มหาวัิที่ยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จััดโครงการฝ่ึกอบรมหลักส้ตรระยะสั�น “การผสมเที่่ยมโค” 

รุ่นที่่� 1/2565 โดยม่ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการแที่นอธิิการบด่ 

เป็นประธิานเปิดการอบรม และ ผศ.น.สพ.ธิราดล จัิตจัักร คณบด่คณะ

เที่คโนโลย่การเกษตร กล่าวัรายงาน โครงการฝ่ึกอบรมหลักส้ตรระยะสั�น 

“การผสมเที่่ยมโค” เป็นกิจักรรมบริการวิัชาการขัองคณะเที่คโนโลย่

การเกษตร และที่ำควัามร้�มาถ่ิ่ายที่อดให�แก่เกษตรกรบุคคลที่ั�วัไป  

ตลอดจันภาค่เคร่อขั่าย เพ่�อให�ควัามร้�เก่�ยวักับกายวัิภาคและสร่รวิัที่ยาระบบ

ส่บพันธ์ุิโค การร่ดน�ำเช่�อและการตรวัจัคุณภาพน�ำเช่�อ โรคท่ี่�สามารถิ่ติดต่อ

ผ่านที่างการส่บพันธิุ์ หลักการผสมเที่่ยมและสุขัอนามัยต่างๆ ตามขัอบเขัต 

และบที่บาที่หน�าที่่�ตามประกาศสัตวัแพที่ยสภาที่่� 19/2547 เร่�องหลักเกณฑ์์

การฝ่ึกอบรมการผสมเที่่ยมโค และให�ผ้�เขั�าอบรมม่คุณธิรรมและจัริยธิรรม 

โดยคำนึงถึิ่งการคุ�มครองสุขัภาพสัตว์ั การปฏิบัติต่อสัตว์ัตามหลักสวััสดิภาพ

สัตว์ั การแพร่กระจัายขัองโรค ผลกระที่บต่อสิ�งแวัดล�อม และเป็นการ 

เพิ�มประสิที่ธิิภาพบุคลากรที่่�ที่ำหน�าที่่�ผสมเที่่ยมภายในฟื้าร์มเกษตรกรได�  

ใช�ระยะเวัลาในการฝ่ึกอบรมจัำนวัน 12 วััน ตั�งแต่วัันที่่� 20-31 พฤษภาคม 

2565 แบ่งเป็นภาคที่ฤษฎ่ 26 ชั�วัโมง และภาคปฏิบัติ 64 ชั�วัโมง

คณะเทคโนโลื่ยีการเกษตร จััดัอบรม 

"ผสมเทียมโค" สำาหรับบุคคลื่ทั�วไป
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วัันที่่� 18 พฤษภาคม 2565 สภาคณาจัารย์และขั�าราชการ ม.ราชภัฏสกลนคร โครงการพัฒนาคุณภาพช่วัิตบุคลากร

มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร “ตามรอยศาสตร์พระราชา” ณ มณฑ์ลที่หารบกท่ี่� 29 ค่ายกฤษณ์ส่วัะรา และสวันชลยาร์  

บ�านโคกสวั่าง อำเภอเม่ออง จัังหวััดสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา รักษาราชการแที่นอธิิการบด่มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เป็นประธิานกล่าวัเปิดโครงการ และ อาจัารย์ ดร.โชคชัย คหัตถิ่า ประธิานสภาคณาจัารย์และขั�าราชการฯ กล่าวั

รายงาน เพ่�อเป็นการพัฒนาเพิ�มพ้นควัามร้� ที่ักษะ ประสบการณ์ ตามหลักเศรษฐกิจัพอเพ่ยง ที่่�เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนา

คณาจัารย์และบุคลากรขัองมหาวิัที่ยาลัยฯ อ่กทัี่�งส่งเสริมให�คณาจัารย์และบุคลากรได�ม่ส่วันร่วัม ในการร่วัมคิด ร่วัมที่ำและ 

นำไปประยุกต์ใช�ในการที่ำงานตลอดจันการดำเนินช่วัิตตามรอยศาสตร์พระราชา

วัันที่่� 26 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวัิชาการและงานที่ะเบ่ยน มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร จััดอบรม "การพัฒนา

หลักส้ตรแบบสหกิจัศึกษาและการศึกษาเชิงบ้รณาการกับการที่ำงาน" (Cooperative and Work Integrated Education : 

CWIE) โดยม่ รศ.ดร.จัิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิิการบด่ฝ่่ายบริหาร เป็นประธิานกล่าวัเปิดการอบรม และ อาจัารย์วัุฒิพงษ์  

พันธิุมนันที่์ ผ้�อำนวัยการสำนักส่งเสริมวัิชาการและงานที่ะเบ่ยน กล่าวัรายงาน การอบรมในครั�งน่�จััดขึั�นระหว่ัางวัันที่่� 26-27 

พฤษภาคม 2565 โดยม่ ดร.อลงกต ยะไวัที่ย์ อาจัารย์ประจัำคณะศึกษาศาสตร์ และรองประธิานดำเนินงานสหกิจัศึกษา 

มหาวัิที่ยาลัยวังษ์ชวัลิตกุล เป็นวัิที่ยากรบรรยายให�ควัามร้� หลักการจััดการศึกษาเชิงบ้รณาการกับการที่ำงาน (CWIE) แนวัที่าง

การจััดที่ำ Learning Outcome (LO) Matrix และ แนวัที่างในการจััดที่ำ CWIE Matrix พร�อมกับฝ่ึกปฏิบัติการจััดที่ำ ให�แก่

อาจัารย์ที่่�เขั�าร่วัมการอบรม ณ ห�องประชุมใหญ่ศ้นย์วัิที่ยาศาสตร์ อาคาร 9 มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภาคณาจัารย์แลื่ะขั�าราชุการฯ 
ลื่งพั่�นที�จััดักิจักรรมตามรอยศาสตร์พัระราชุา

สำานักส่งเสริมวิชุาการฯ จััดัอบรม 
"การพััฒนาหลื่ักส้ตรแบบสหกิจัศึกษาฯ" (CWIE)



สารประชาสัมพัันธ์์หนองหารหลวง14

วัันที่่� 23 พฤษภาคม 2565 ศ้นย์ประสานงาน อพ.สธิ. มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วัมกับ สำนักงานศึกษาธิิการ

จัังหวััดสกลนคร จััดโครงการอนุรักษ์พันธิุกรรมพ่ช อันเน่�องมาจัากพระราชดำริฯ "สวันพฤษศาสตร์โรงเร่ยน" ประจัำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักส้ตร 5 องค์ประกอบ 9 ใบงาน โดยม่ นายจัำรัส นาแฉล�ม รองผ้�วั่าราชการจัังหวััดสกลนคร  

เป็นประธิานกล่าวัเปิดโครงการ และกล่าวัรายงานโดย นายสังวัาลย์ ศร่โคตร ศึกษาธิิการจัังหวััดสกลนคร พร�อมด�วัย  

รศ.ดร.จัิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิิการบด่ฝ่่ายบริหาร รศ.ดร.วัาโร เพ็งสวััสดิ� รองอธิิการบด่ฝ่่ายวัิชาการ ผ้�อำนวัยการ 

ศ้นย์ประสานงาน อพ.สธิ. มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.เพิ�มศักดิ� ย่มิน คณบด่คณะวิัที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย ่ 

รองผ้�อำนวัยการศ้นย์ประสานงาน อพ.สธิ. มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วัมเป็นเก่ยรติในพิธิ่เปิด ณ หอประชุมจัามจัุร่ 1 

มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการอนุรักษ์พันธิุกรรมพ่ช อันเน่�องมาจัากพระราช 

ดำริฯ "สวันพฤกษศาสตร์โรงเร่ยน" ประจัำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จััดขัึ�นระหวั่างวัันที่่� วัันที่่� 23 -25 พฤษภาคม 2565 เพ่�อให�

ควัามร้�การดำเนินงานสวันพฤษศาสตร์โรงเร่ยนแกนนำอนุรักษ์

พันธุิกรรมพ่ชและสวันพฤกษศาสตร์โรงเร่ยน อ่กทัี่�งยังเป็นการ

สร�างจิัตสำนึกให�กับเด็กและเยาวัชนในการอนุรักษ์พันธุิกรรมพ่ช

และที่รัพยากรธิรรมชาติ เพ่�อส่งเสริมการเร่ยนร้�บนฐานปรัชญา

ขัองเศรษฐกิจัพอเพ่ยง ปล้กฝั่งคุณธิรรม และจัริยธิรรม กิจักรรม

ประกอบด�วัย การบรรยาย การฝ่ึกปฏิบัติ และการเสวันา โดยม่ 

นายอำนาจั ชนชนะชัย ที่่�ปรึกษาศ้นย์ประสานงาน อพ.สธิ. 

มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะวิัที่ยากรประจัำศ้นย์ 

อพ.สธิ. ฯ ให�ควัามร้�แก่คร้ที่่�เขั�าร่วัมกิจักรรมจัำนวัน 120 คน

มรสน. จััดัโครงการอนุรักษ์พัันธ์ุกรรมพั่ชุฯ 

"สวนพัฤกษศาสตร์โรงเรียน"
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วัันที่่� 23-24 พฤษภาคม 2565 มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร จััดการปฐมนิเที่ศ

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจัำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวัชิราลงกรณ โดย 

ในวัันแรก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ษา รักษาราชการแที่นอธิิการบด่ เป็นประธิานกล่าวั 

ให�โอวัาที่และกล่าวัต�อนรับนักศึกษาใหม่ พร�อมด�วัยคณะผ้�บริหาร คณาจัารย์ และ

นักศึกษารุ่นพ่�ร่วัมให�การต�อนรับ จัากนั�นหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัขั�อง ได�ช่�แจังรายละเอ่ยดต่างๆ 

เพ่�อให�นักศึกษาม่ควัามร้�ควัามเขั�าใจัเก่�ยวักับระเบ่ยบขั�อบังคับ สิที่ธิิและประโยชน์ต่างๆ  

ที่่�นักศึกษาจัะได�รับในขัณะท่ี่�ศึกษาอย้่ในมหาวัิที่ยาลัย รวัมถิ่ึงสามารถิ่ปรับตัวัเขั�ากับระบบ

การจััดการเร่ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา และสำเร็จัการศึกษาตามระยะเวัลาขัอง

หลักส้ตรได� ซึ่ึ�งในปีน่�ม่นักศึกษาใหม่เขั�าร่วัม จัำนวัน 1,935 คน ภายใต�มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดขัองไวัรัสโควัิด-19   

และก่อนหน�าน่� เม่�อวัันที่่� 20-21 พฤษภาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จััดให�ม่

กิจักรรมสร�างคนด่จัิตสาธิารณะและการปฐมนิเที่ศนักศึกษาหอพัก และกิจักรรมเปิดบ�าน

วัันชาวัหอ โดย อาจัารย์ ดร.พรเที่พ เสถ่ิ่ยรนพเกล�า รองอธิิการบด่ฝ่่ายกิจัการนักศึกษา  

ได�กล่าวัเปิดกิจักรรมพร�อมกับให�โอวัาที่นักศึกษา ที่่�เขั�าพักหอพักในมหาวัิที่ยาลัย จัำนวัน 

773 คน โดยนักศึกษาจัะได�ร่วัมกิจักรรมที่่�ที่ำให�ม่ประสบการณ์ การแบ่งปัน การเอ่�อเฟ้ื้�อ

เผ่�อแผ่ การปรับตัวัได�เร่ยนร้�การอย้่ร่วัมกันกับผ้�อ่�น ซึ่ึ�งสิ�งเหล่าน่�จัะส่งผลให� นักศึกษา 

ม่ควัามร้�อย่างรอบด�านและมิตรภาพที่่�ยั�งย่น

มรสน. จััดัการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติ  ประจัำาปีการศึกษา 2565
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มรสน. ร่วมโชุว์ผลื่งานวิจััยแลื่ะนวัตกรรม 
ในงานมหกรรมงานวิจััยส่วนภ้มิภาค ประจัำาปี 2565 
Regional Research Expo 2022

วัันที่่� 27 - 29 พฤษภาคม 2565 มหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วัมโชว์ัผล

งานวัิจััยและนวััตกรรม ในมหกรรมงานวัิจััยส่วันภ้มิภาค ประจัำปี 2565 (Regional 

Research Expo 2022) ภายใต�แนวัคิด “นวััตกรรมการขัับเคล่�อนเศรษฐกิจั BCG 

เพ่�อการพัฒนาที่�องถิ่ิ�นอ่สานอย่างยั�งย่น” ณ มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏอุดรธิาน่ ศ้นย์การ

ศึกษาสามพร�าวั

โดยมหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนครได�นำผลงานวัิจััยระดับ Silver Award จัาก

การประกวัดในกิจักรรม SNRU Research and Innovation Expo Award 2022 

เร่�อง นวััตกรรมผลิตภัณฑ์์สบ้่ก�อนและน�ำมันนวัดสมุนไพรต�นแบบจัากน�ำมันเมล็ด

กระบก ซึ่ึ�งเป็นผลงานขัองอาจัารย์ นักวัิจััยคณะวัิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่และศ้นย์

ควัามเป็นเลิศด�านพลังงานที่างเล่อก ร่วัมจััดนิที่รรศการแสดงผลงานในธิ่ม งานวิัจััย

และนวััตกรรมเพ่�อขัับเคล่�อน BCG Economy Model กับยุที่ธิศาสตร์การพัฒนา

ภาคอ่สาน ในการน่� สถิ่าบันวัิจััยและพัฒนา มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังได�นำ

นวััตกรรมเคร่�องอบลมร�อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซึ่ลล์แสงอาที่ิตย์เคล่�อนที่่�ได� 

ซึ่ึ�งเป็นผลงานขัองนักวัิจััยศ้นย์ควัามเป็นเลิศด�านพลังงานที่างเล่อก และการจััดการ

ควัามร้�เร่�องกระบวันการย�อมส่ครามในจัังหวััดสกลนคร จัากศ้นย์คราม ร่วัมจััดแสดง

นิที่รรศการส่วันกลางขัอง วัช. โดยได�รับควัามสนจัากอาจัารย์ นักวัิจััย และนักศึกษา

เป็นจัำนวันมาก



สารประชาสัมพัันธ์์หนองหารหลวง 17

วัันที่่� 30 พฤษภาคม 2565 สถิ่าบันวัิจััยและพัฒนา มหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปร่ชา 

รักษาราชการแที่นอธิิการบด่ พร�อมด�วัย ศ.ดร.ที่ศวัรรษ ส่ตะ วัันหัวัหน�าโครงการ และนักวัิจััยมหาวัิที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่วัมในพิธ่ิส่งมอบนวััตกรรมเพ่�อแก�ปัญหาภัยแล�งและยกระดับการแปรร้ปผลผลิตที่างการเกษตร ณ โรงเร่ยนสยามกลการ 4 

ตำบลเหล่าหม่ อำเภอดอนตาล จัังหวััดมุกดาหาร โดยม่ ดร.วัิภารัตน์ ด่อ่อง ผ้�อำนวัยการสำนักงานการวิัจััยแห่งชาติ และ 

พล.ที่.อุดม โกษากุล ผ้�อำนวัยการศ้นย์ประสานการปฏิบัติที่่� 1 กอ.รมน. เป็นประธิานในพิธิ่ส่งมอบนวััตกรรม ได�แก่ สถิ่าน่ส้บน�ำ

พลังงานเซึ่ลล์แสงอาที่ิตย์ จัำนวัน 3 สถิ่าน่ รถิ่เขั็นส้บน�ำพลังงานเซึ่ลล์แสงอาที่ิตย์แบบมัลติฟื้ังก์ชัน จัำนวัน 10 เคร่�อง  

ระบบอบลมร�อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซึ่ลล์แสงอาที่ิตย์เคล่�อนท่ี่�ได� สถิ่านท่ี่�ผลิตอาหารแปรร้ปผลิตภัณฑ์์ที่่�ได�รับ

มาตรฐาน อย. จัำนวัน 3 โรงเร่อน โดยม่ นายวัลัยพรรณ น�อยสันเที่่ยะ รองผ้�วั่าราชการจัังหวััดมุกดาหาร เป็นผ้�รับมอบ  

เพ่�อส่งต่อให�กับนายกองค์การบริหารส่วันตำบลเหล่าหม่ และตัวัแที่นกลุ่มวัิสาหกิจัในพ่�นที่่� จัำนวัน 8 กลุ่ม 

การส่งมอบนวััตกรรมในครั�งน่�  เป็นการเพิ�มประสิที่ธิิภาพในกระบวันการผลิต การยกระดับคุณภาพช่วัิตขัองประชาชน

ให�ส้งขัึ�น โดยกลไกบ้รณาการเชิงพ่�นที่่�ร่วัมกับหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัขั�อง เพ่�อให�เกิดการพัฒนาอย่างยั�งย่น ซึ่ึ�งเป็นการดำเนินงานร่วัม

กันระหวั่างสำนักงานการวิัจััยแห่งชาติ กองอำนวัยการรักษาควัามมั�นคงภายในราชอาณาจัักร (กอ.รมน.) และมหาวิัที่ยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ในการนำองค์ควัามร้�จัากการวิัจััยไปใชประโยชน์ได�จัริงในพ่�นที่่� ภายใตช่�อ “โครงการการใช�ประโยชน์ผลงาน

วัิจััยและนวััตกรรมเพ่�อชุมชนสังคม” ซึึ่�งมหาวิัที่ยาลัยราชภัฏสกลนคร ได�รับมอบหมาย ให�ดำเนินงานเร่�อง “การแก�ปัญหา 

ภัยแล�งเพ่�อการเกษตรที่่�เหมาะสมขัองชุมชนสังคมจัังหวััดมุกดาหารด�วัยนวััตกรรม” ในพ่�นที่่� ตำบลเหล่าหม่ อำเภอดอนตาล 

จัังหวััดมุกดาหาร

มรสน. ร่วมส่งมอบนวัตกรรมเพั่�อแก�ปัญหาภัยแลื่�งฯ 
ในพั่�นที� ตำาบลื่เหลื่่าหมี อำาเภอดัอนตาลื่ จัังหวัดัมุกดัาหาร
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