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คณะนิตฯิ และสาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ เพือ่ สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่หองประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดมีการจัดพิธีลงนาม
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะนิติศาสตร สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ
ตามที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี
และความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพื่อการ
สรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนและทองถิ่น ไดรับการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและการศึกษาจึงไดดำเนินการสรางความรวมมือกับเครือขายเพื่อรวมมือพัฒนาวิชาการใน
การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาดานตางๆ ใหกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ
ในการนี้ อาจารยพิทักษ ธรรมะ คณบดีคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คุณวิจารย ชูรัตน หัวหนา
บานพักเด็กและเยาชวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ โดยมี อาจารยจักรพงศ ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีคณะ
นิติศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วาริธ ราศี ประธานหลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และคุณสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกาฬสินธุ รวมเปนพยาน
ซึ่งการดำเนินงานในโครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะไดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู
ในการแกไขปญหายาเสพติด การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสรางสรรคและการประกวดสื่อสรางสรรคในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของเยาวชน พรอมชิงทุนการศึกษา นอกจากนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินผล และ
คัดเลือกพื้นที่ตนแบบ โดยจัดมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของพื้นที่ตนแบบในเวทีสาธารณะ จากนั้นจะมีการถอดบทเรียนจาก
ตัวแทนเยาวชนที่รวมกิจกรรม และคณะกรรมการจะไดสรุปผลการดำเนินงาน โดยคาดวาทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นจะดำเนินการใหแลว
เสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 นี้

ลล

เลื่อนการแขงขันฟุตบอลชายและหญิง รุนอายุไมเกิน 19 ป

ชิงถวย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.สมเจตน ภูศรี ครั้งที่ 8

วาที่รอยโท ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร แจงวา ดวยสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมกับ กองพัฒนา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การกีฬาแหงประเทศ
ไทยจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการการแขงขันฟุตบอลชายและหญิง
รุนอายุไมเกิน 19 ป ชิงถวยและเงินรางวัล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.สมเจตน ภูศรี ครั้งที่ 8
ระหวางวันที่ 17 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีทีมที่เขารวม
การแขงขัน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
เนื่องจากในปจจุบันยังคงมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนกำหนดการแขงขัน
ฟุตบอลชายและหญิง รุนอายุไมเกิน 19 ป ชิงถวย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.สมเจตน ภูศรี
ครั้งที่ 8
หากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขาสูภาวะปกติ จะพิจารณาแจงกำหนดการ
วัน เวลา จัดการแขงขันฯ ที่เหมาะสม ใหทราบตอไป
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หน้ า 2

ประชุมเขียนขอเสนอชุดโครงการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” (Flagship) ประจำป 2564

รองศาสตราจารย ดร.สั ญ ญา เคนาภู ม ิ ผู  อ ำนวยการสถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒนา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม แจงวา วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ไดจัดประชุมนักวิจัยเพื่อเขียนขอเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใตกรอบการ
วิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)
ประจำป 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” โดยการประชุมดังกลาวมีนักวิจัยไดรวมกันจัดทำขอเสนอ 2 โครงการ
ใหญ คือ 1. การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น
เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 2. มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอโครงการแก หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการขอรับ
งบประมาณดำเนินงานตามกรอบของโครงการ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องตนในวันที่ 5 กุมภาพันธ
2564 นี้ ทางเว็บไซตของ บพท.

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงหองประชุมวิญูคุวานันท
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสราง
ปรับปรุงหองประชุมวิญูคุวานันท ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงหองประชุมวิญู
คุวานันท ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดงาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และ
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 นั้น
การจางงาน (93.14.18.00) จำนวน 1 งาน ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแก หางหุนสวนจํากัด
แบล็ค วอเตอร พรอปเพอรตี (ใหบริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น 4,200,000.00 บาท (สี่ลานสองแสน
บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคารที่พักบุคลากร 1 หลัง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคารที่พัก
บุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 48,691,000.00 บาท (สี่สิบแปดลานหกแสนเกา
หมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ผู  ยื ่ นข อเสนอต องยื่ นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อจั ดจา งภาครัฐ ด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต
https://www.rmu.ac.th/single/2713/post หรือ โทร. 043-725435 ในวันและเวลาราชการ

