ปี ที่ 48 ฉบับที่ 015 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน สิงหำคม พุทธศักรำช 2563

มรม.รับการตรวจจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ตรวจเยี่ยมคณะและ
หน่วยงาน ที่ห้องประชุมวิญญูควุ านันท์ ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่
0010/2563 ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์สาราญ มีแจ้ง
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ อินใย
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สมคิด พรมจุ้ย
กรรมการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงาน ดังนี้
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
09.00 น. - 10.00 น. สานักงานอธิการบดี
10.00 น. - 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
11.00 น. - 12.00 น. สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. - 14.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย
14.30 น. - 15.30 น. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15.30 น. - 16.30 น. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
09.00 น. - 10.00 น. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
10.00 น. - 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย, ประเมินภารกิจ
ต่างๆ จากเอกสารและ Site Visit พร้อมสัมภาษณ์, ประมวลผลการประเมินฯ
12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. - 16.30 น. รวบรวมผลการประเมินและจัดทาเอกสารสรุปผลการประเมินในภาพรวม, จัดทาเอกสารสรุปผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์

ขอเชิญชวน ทาบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สืบสานประเพณีไทย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็น
เจ้าภาพทาบุญตักบาตร ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เวลา 07.00 น. วันนี้ (วันที่ 26
สิงหาคม 2563) มีคณะครุศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย , สานักงานอธิการบดี , สานักงานสภามหาวิทยาลัย , สานักงานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ
อนึ่งการจัดกิจกรรม อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 มีความจาเป็นต้องจากัดจานวนผู้เข้าร่วมและการรักษา
ระยะห่าง ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย

RMU รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ลดขยะในมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมกับชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม มรม. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความ
ร่ ว มมื อ “RMU รั ก สุ ข ภาพ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มใจ ลดขยะในมหาวิ ท ยาลั ย ” ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยศูนย์แพทย์ราชภัฏ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี อาจารย์วุฒิพล
ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อานวยการด้านบริการ
ปฐมภู มิ โรงพยาบาลมหาสารคาม นางสาวสุ จิ ร าภรณ์ ศรี ต ะการโกศล หั ว หน้ า งานเจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาล
มหาสารคาม อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล อาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ หัวหน้าศูนย์แพทย์ราชภัฏ ร่วมในพิธีลงนาม MOU
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจ ากนายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งยังมีการสร้างกระแสในกิจกรรม ไม่รับเท่ากับ
รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียงนักศึกษาไม่รับถุงพลาสติ ก หลอด โฟม จากร้านค้าที่ร่วมโครงการ จะได้รับ แสตมป์รักษ์โลก
สะสมแสตมป์ครบ 30 40 และ 80 ดวง สามารถนามารับของรางวัลรักษ์โลกได้ฟรีที่ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือที่
ศูนย์แพทย์ราชภัฏ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจานวน มากกว่า 300 คน

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในโอกาสที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ
ติดตามการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ในการนี้ ได้ รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป จากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษและจั ง หวั ด ยโสธร ถึ ง แนวโน้ ม
สถานการณ์และการดาเนินการของจังหวัดที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กาหนดจุดเน้นขึ้นนอกเหนือจากการผลิตครูคุณภาพขึ้นอีก 3 ประเด็น ได้แก่
ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในขั้นต้นได้มุ่งจัดทา
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน เช่น การเลี้ยงโคดอกลาดวน การแปรรูปเนื้อโคและส่งเสริมการตลาดออนไลน์
การเพิ่มมูลค่าผ้าปักแซว เป็นต้น
ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา จานวน 800 คน เรื่อง คุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ราชภั ฏ ในศตวรรษที่ 21 และเปิ ด โอกาสให้ ก ลุ่ ม ผู้ น านั ก ศึ ก ษาเข้ า หารื อ การพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้เป็น “วิศวกรสังคม” อันเป็นการพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้วยการ
ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามความหมายของ “ราชภัฏ” คนของพระราชา

