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มรม. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) พร้อมใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว เพื่อลด
ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมาย และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชน
สนั บ สนุ น ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
รวม 20 ตาบล รองรับการจ้างงาน 400 อัตรา แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 100 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
บั ณ ฑิ ต จบใหม่ 200 อั ต รา ค่ า จ้ า ง 15,000 บาท/เดื อ น และนั ก ศึ ก ษา 100 อั ต รา ค่ า จ้ า ง 5,000 บาท/เดื อ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีตาแหน่งงานได้แก่
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จานวน 60 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาด
ของ Covid-19 และโรคระบาดใหม่ จานวน 60 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดทาข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing
Government Data) จานวน 40 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ จานวน 100 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน จานวน 80 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน จานวน 60 อัตรา
ในการรับสมัครครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 1,011 คน ซึ่งเกินจานวนที่รับสมัครคือ 400 คน แบ่งเป็น
ประชาชน 216 คน บัณฑิตจบใหม่ 671 คน และนักศึกษา 124 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการคัดกรองอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ การสวมหน้ากาก
อนามัย จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตาม
ประกาศของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 และจะได้ทาสัญญา
จ้ า งเมื่ อ ได้ รั บ งบประมาณจากกระทรวง อว. ตามล าดั บ ต่ อ ไป สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://u2t.thaimhk.com หรือ http://www.rmu.ac.th/otou
สานักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม บริการยืมหนังสือออนไลน์
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะยืมหนังสือ ในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. เพิ่มเพื่อนทางไลน์ Line ID : arit.rmu
2. แจ้งชื่อผู้ใช้ เบอร์โทร และรายการหนังสือที่ต้องการยืมหรือแคปหน้าจอรายการที่คน้ หาส่งให้เจ้าหน้าที่
สามารถสืบค้นหนังสือได้จาก http://opac.rmu.ac.th/
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดต่อกลับเพื่อยืนยันรายการยืม
4. ผู้ใช้บริการรับหนังสือตามวันเวลาที่นัดหมาย บริเวณหน้าห้องสมุด
(ผู้ใช้บริการกรุณามารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมสวมหน้ากากอนามัยและแสดงบัตรสมาชิกด้วยนะคะ)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ และการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๔) ซึ่งได้กาหนด ให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และได้มีป ระกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้ าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้กาหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ตามความเหมาะสม ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพิ่มสูงขึ้นในหลายจังหวัดในช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ตระหนักถึงความปลอดภัย สวัสดิ
ภาพและอนามัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ทุกรายวิชาปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒
มกราคม ๒๕๖๔ อาทิเช่น การสอนผ่านระบบสื่อออนไลน์ การแขวนสไลด์การสอน (power point) การอัดคลิป
วีดีโอการสอน เป็นต้น โดยยึดวันเวลาสาหรับการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน หรือให้อาจาร ย์ผู้ส อนนัด
หมายวันเวลาสาหรับการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาตามความเหมาะสม หรือกรณีรายวิชาใดที่ไม่สามารถ
เตรียมการสอนออนไลน์ได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนอาจนัดหมาย วันเวลาสาหรับจัดการเรียนการสอน
ทดแทนในรายวิชานั้นๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป หรืออาจารย์ ผู้สอน อาจออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนอกชั้นเรียน ทั้งนี้ให้คงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๒ หากในรายวิชาใดมีความจาเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนซึ่งจะต้องใช้อาคารหรือสถานที่ ของ
คณะวิชาใด ให้ทาหนังสือขออนุญาตประกอบกับเหตุผลความจาเป็นต่อคณบดี ทั้งนี้ หากได้รับอนุญาต ผู้สอนจะต้อง
จัดการเรียนการสอนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงรักษามาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัด
ข้ อ ๓ ทุ ก รายวิ ช าที่มี ก าหนดการจัด สอบในช่ว งวัน ที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน
พิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการวัด และประเมิ น ผลเป็น รูป แบบอื่ น ๆ ตามความเหมาสม โดยให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือปรับเปลี่ยนจากการสอบในชั้นเรีย นเป็นรูปแบบ การจัดสอบ
ออนไลน์ได้ หรือสามารถพิจารณาเลื่อนกาหนดการสอบออกไปก่อนตามความจาเป็น ทั้งนี้จะต้อง แจ้งให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดสอบ
ข้อ ๔ นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนกับการ ทางานใน
องค์กรร่วมผลิต (Work Integrated Learning : WIL) ในพื้นที่เสี่ยงหรื อพื้นที่สีแดงตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด ๑๙ (ศบค.) ประกาศ ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลาเนา ให้ติดต่อประสานงานที่คณะวิชาต้นสังกัด
หรือหากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะฝึกปฏิบัติงานต่อ ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของรัฐ และ
ประกาศของจังหวัดนั้นๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ออกฝึกโดยเคร่งครัด
ข้อ ๕ กรณีที่นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ตามข้อ ๔ มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลาเนา คณะ
อาจพิจารณาเลื่อนกาหนดการฝึกประสบการณ์หรือใช้กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแทน โดยนักศึกษายังสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาปกติที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
ข้อ ๖ ให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคน ติดตาม ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๗ กรณีที่มีปัญหาหรือขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ที่กากับ
การปฏิบัติงานหรือกากับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

