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5 ก.พ. 63 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์มรม.ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
พร้อมลุ้นสร้อยคอทองค า และรางวลัอีกมากมาย 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม THEATER (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
(อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีก าหนดการดังนี้ 

เวลา 08.00 น. สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ จุดลงทะเบียน รับเบี้ยประชุม (คนละ 300 
บาท) ได้รับเฉพาะคนท่ีเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. เท่าน้ัน 
สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ าปี 2563 
- สมาชิก 1 คนสามารถเลือกลงคะแนนได้ 1 หมายเลข 
สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 
- สมาชิก 1 คนสามารถเลือกลงคะแนนได้ 5 หมายเลข 
สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ตรวจกิจการ ประจ าปี 2563 
- สมาชิก 1 คนสามารถเลือกลงคะแนนได้ 3 หมายเลข  
จุดลงทะเบียน ณ ห้อง Conference Room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ (การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงจาก กกต. โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก กกต. มาให้ค าแนะน าสมาชิก 
ก่อนจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง) 

เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากนั้นด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 โดยนายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี 
ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เวลา 11.30 น. จับฉลากของรางวัล ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้ สร้อยคอทองค า 1 สลึง  จ านวน 15 รางวัล, ไมโครเวฟ 
จ านวน 10 รางวัล, ชุดหม้อทอดไร้น้ ามัน จ านวน 10 รางวัล, ชุดหม้ออบลมร้อน จ านวน  5 รางวัล, พัดลม จ านวน 10 รางวัล , 
เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 5 รางวัล, ชุดเครื่องนอน จ านวน 10 รางวัล, ชุดหม้อสุกี้ จ านวน 10 รางวัล (เง่ือนไข***ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
จะต้องเป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ในที่ประชุมเท่านั้น) ส่วนผู้โชคดีที่ได้รับ
รางวัลเข้าร่วมศึกษาดูงาน จ านวน 20 รางวัล (เงื่อนไข***กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมศึกษาดูงานกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ ากัด หากท่านใดไม่ได้เข้าร่วม ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถน าบุคคลอื่นมาแทนได้ ผู้โชคดีที่ได้รับ
รางวัลทัศนศึกษาดูงาน ต้องลงช่ือยืนยันการรับสิทธิ์  พร้อมแจ้งช่ือ ณ สหกรณ์หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

เวลา 12.00 น. ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม (เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทางสหกรณ์จะด าเนินการโอนเข้าบัญชี
ธนาคารของสมาชิกในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

สมาคมศิษย์เก่าฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (คร้ังที่ 3)” 
วันท่ี 29 มกราคม 2563 ท่ีห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน  
คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งท่ี 3)” โดยมีอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี อาจารย์สุทัศน์ แก้วค า เลขานุการสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และเพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษา รวมท้ังแก้ไขปัญหาการด าเนินงานท่ีอาจเป็นอุปสรรค โดย
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ได้ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะในท่ีประชุม  

ส าหรับการจัดงานคืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งท่ี 3)” มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ/สมาคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ก าหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม www.rmu.ac.th 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เร่ืองมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (๒๐๑๙-nCoV) 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (๒๐๑๙-CoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น
สาธารณรัฐประชาชนจีนน าพาซึ่งการติดเช้ือและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเป็นจ านวนหลายรายและมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย
หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวประกอบ
กับประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาจึงเห็นควรด าเนินการตามมาตรการดังนี้  

๑. นักศึกษาจีนท่ีเดินทางกลับบ้านที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศ
ไทยขอให้นักศึกษาเหล่านั้นพ านักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและคณะ
ติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งก าหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปท้ังนี้ให้คณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียน
การสอนเสริมให้กับนักศึกษาหลังจากท่ีเดินทางกลับมาแล้ว  

๒. ส าหรับนักศึกษาจีนท่ีพ านักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระยะเวลา ๒ สัปดาห์ที่
ผ่านมานี้ขอให้คณะที่มีนักศึกษาจีนก าลังศึกษาอยู่ติดต่อประสานกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่ง
เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือดังกล่าว  

๓. ในกรณีนักศึกษาผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไดเ้ดินทางกลบัมาจากสาธารณรฐัประชาชน
จีนหลังจากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ หรือเดินทางไปในสถานที่ท่ีพบว่ามีการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนาหรือเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงของการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียนและหยุดท างานโดยให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง ตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายและให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่พักส่วนตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วันนับจากวันที่เดินทางกลับและขอให้แจ้งช่ือเบอร์
โทรศัพท์และที่อยู่ให้คณะที่ตนสังกัดทราบ โดยให้คณะที่ได้รับข้อมูลท าการส่งข้อมูลนักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นไปที่ศูนย์แพทย์
ราชภัฏมหาสารคามโทรศัพท์ ๐๘๘-๕๕๗๔๕๐๖ และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนอย่างใกล้ชิด  

๔. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจควรรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบหากมีข้อสงสัยว่าจะมีอาการของการติดเช้ือของโรคไวรัสโคโรนาให้สอบถามหรือแจ้งโดยตรงมายัง
โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ ๐๔๓-๗๑๑๗๕๐ และโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๒๑๐๒๑ 
หรือศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคามโทรศัพท์ ๐๘๘-๕๕๗๔๕๐๖ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาขอให้นักศึกษาและ
บุคลากรหลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในท่ีชุมชนและหมั่นล้างมือให้สะอาด 

๕. ในกรณีที่นักศึกษาบุคลากรหรือส่วนงานท่ีต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนขอให้ระงับหรือชะลอการเดินทางไว้
ก่อนและหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อ
อยู่ในท่ีชุมขน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ หรือสถานท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อและหมั่นล้างมือให้สะอาด  

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งนักศึกษาในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโดยขอให้บุคลากรที่
ทราบข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยจะติดเช้ือ รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ 
๐๘๘-๕๕๗๔๕๐๖ เพื่อการควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์อย่างย่ิงต่อมหาวิทยาลัยด้วยการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ขอเชิญ ผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ดว้ยการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking ซึ่งมี
เกณฑ์การจัดอันดบัประกอบไปด้วย 4 ตัวช้ีวัด 

1. Presence คือจ านวนเว็บเพจท้ังหมดที่อยู่ภายใตโ้ดเมนหลักของมหาวิทยาลัย 5% 
2. Visibility (impact) คือจ านวนการเช่ือมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50% 
3. Openness คือ จ านวนการ citations ผลงานวิจยั ของผู้วิจัยที่มขี้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% (อันดับที่

น าเสนอครั้งนี้) 
4. Excellence คือ จ านวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago 35% 

อย่างไรก็ตามตัวช้ีวัดอันที่ 1 และ 2 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลัยได้ด าเนินการไปพอสมควรแล้ว ส่วนตัวช้ีวัดอันดับที่ 3 
และ 4 เป็นความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน คือ การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมลู scimago ตลอดจนวารสาร
ออนไลน์อ่ืนๆ ซึ่งถูกรวมไว้ในฐานข้อมูล Google Scholar 

ดังนั้นเพือ่เป็นการเพิ่มคะแนนตัวช้ีวัดอันดับของมหาวิทยาลยัและเปน็ฐานข้อมูลทางวิชาการของบุคลากรประจ า
มหาวิทยาลยั จึงของความร่วมมือและอนุเคราะห์กรอกข้อมูลทางวิชาการเล็กน้อยตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อทาง
มหาวิทยาลยัของเราเป็นอย่างยิ่ง 
กรอกข้อมลู : https://forms.gle/RUi3dfsbdnBKCAWE6 
 

https://forms.gle/RUi3dfsbdnBKCAWE6?fbclid=IwAR1oxNlvXG19dDfmjrHxmStgHjumgTPXua5IV3Lz7tyE9EDu0v33ia_i_mM

