ปี ที่ 47 ฉบับที่ 001 ประจำวันอังคำรที่ 11 เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช 2562

ยินดีต้อนรับทุกท่ำน สูภ่ ำคเรียนที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
กำหนดกำรปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562
วันอังคำรที่ 11 มิถุนำยน 2562
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
…………………………………
08.00 น.
09.00 น.
09.15 น.

11.45 น.
12.00 น.
13.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว
ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยฯ
พิธีเปิด และปฐมโอวาทแนะนาคณะผู้บริหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
“ร้อยดวงใจ มำลัยดอกจำน” โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ติดดอกจานให้นักศึกษาใหม่
ร่วมร้องเพลง “มาร์ชราชภัฏมหาสารคาม” โดยนักศึกษาใหม่
บรรยายพิเศษ “เรียนอย่ำงไร อยู่อย่ำงไร ให้มีควำมสุข และประสบผลสำเร็จในมหำวิทยำลัยฯ
โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางรัตน์ฐาภัทร
สินเธาว์ ผู้อานวยการกองคลัง
บรรยายพิเศษ “Fast University” โดยรองผู้อานวยการฝ่ายผูบ้ ริหารทีมย่อย งานสื่อสารกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม คุณอาจิณ สุริยะสิงห์ และเจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสาร
กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย คุณวรวุฒิ ทองภูวงศ์
บรรยายพิเศษ “อัตลักษณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม”
โดยรองอธิการบดี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย
แนะนางานกิจการนักศึกษา โดยนายประภาส ปาตลานนท์ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะ
พักรับประทานอาหาร
กิจกรรม “ประสำนใจ น้องพี่” โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และนายกสโมสรทุกคณะ

หมำยเหตุ

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

10.00 น.
10.20 น.
10.30 น.

11.30 น.

กำรเข้ำสูต่ ำแหน่งทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพ” ขึ้น โดยมีกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
วิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ ท่าน ศ.ดร.ประนอม จันทรโยทัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คุณลาดวน ดวงคมทา และ คุณประยงค์ จาปาศรี จากกองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้มีการ
ดาเนินรายการเสวนาโดย ท่าน ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ และได้รับเกียรติท่าน ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ เป็นประธานในการเปิด
งานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น

กบค.จัดประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจหลังจำกได้รับอนุมัติลำศึกษำต่อ และทุนศึกษำต่อ
วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2562 ที่ ห้ อ งประชุ ม วิ ญ ญู คุ ว านั น ท์ ชั้ น 5 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหารสารคาม จัดประชุมชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจหลังจากได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อ และทุนศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้
เล็งเห็นสาคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณวุฒิที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาในโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จนกระทั่งการส่งเสริมด้านการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหาร
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้อนุมัติให้บุคลากรได้ลาศึกษาต่อ จานวนมาก
และสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ปัจจุบันยังมีบุคลากรที่ลาศึกษาต่ออีกจานวน 195 ราย ทั้งที่เป็นทุน
มหาวิทยาลัยฯ ทุนส่วนราชการอื่นๆ (ที่มหาวิทยาลัยฯเป็นต้นสังกัด ทุนส่วนตัว) เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ลา
ศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือประเด็นสภาพปัญหาในการลาศึกษาต่อให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรผู้ลาศึกษาต่อ จึงได้จัดโครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจหลังจากได้รับอนุ มัติลา
ศึกษาต่อ และทุนศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีการ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ลาศึกษาต่อและผู้รับทุนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี่ความรู้ ความเข้าใจ ประเด็นการซักถาม-ตอบ ของสัญญา และเงื่อนไข
ระยะเวลาการชดใช้ทุนเมื่อสาเร็จการศึกษาต่อ และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ลาศึกษาต่อทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน) จานวนทั้งสิ้น 195 ราย

โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้สู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้ อานวยการสานักบริการวิชาการ
พร้อมคณะทางาน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ดร.วิญญู สะตะ ผอ.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สานักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ดาเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ “กิจกรรมเตรียมพันธุ์เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ” หัวข้อการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น ให้กับ
กลุ่ มเกษตรกรในเขตพื้น ที่ ทุ่ งกุ ล าร้ องไห้ ณ องค์การบริห ารส่ ว นต าบลเมื อ งเตา ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภู มิ พิ สั ย
จ.มหาสารคาม โดย วิทยากร อาจารย์ ดร.วณิช า สาคร สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร เพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลในการปลูกข้าว เช่น การหว่าน การใส่ปุ๋ย จนถึงการเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงช่องทางการใช้สื่อและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการขายข้าวทางออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น
เพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

