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มรม.ทำวีดีทัศน์ ด้ำนเกษตรชีวภำพปลอดภัย เรื่องข้ำวปลอดสำรพิษ ของเกษตรกรที่ร่วมโครงกำร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และ
บุคลากร ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตาบลโคกก่อ อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยได้จัด “กิจกรรมการถ่ายทาวีดีทัศน์ ” ภายใต้โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ
โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่ วมกับเครือข่ายการบริการวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทา
วีดีทัศน์ วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตาบลโคกก่อ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อการเผยแพร่ผลงาน โดยการถ่ายทาวีดีทัศน์ ด้านเกษตรชีวภาพปลอดภัย เรื่องข้าวปลอดสารพิษ ของกลุ่ ม
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ได้เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 แห่ง คือ บ้านหนองหิน บ้านหนองยาง บ้านหนองฮี
บ้านกางกี่ และบ้านเมืองเตา ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายมีผลผลิตข้าวอินทรีย์ การจาหน่าย ผลผลิตได้และมีเงินรายได้
ตลอดปีมีความสุข
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ ของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ เช่น การทาคุกกี้ สเน็คบาร์ข้าวหอมมะลิ คุกกีจ้ มูกข้าว เห็ดกรอบปรุงรส โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากร มีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

กองคลัง จัดโครงกำรอบรมกำรวิเครำะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมำณ 2563 (ช่วงที่ 3)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทีห่ ้องประชุมดอกจาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ดร.ลาดวน ดวงคมทา
ผู้อานวยการกองคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2563 (ช่วงที่ 3) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การเงินการคลัง เป็นผู้ดาเนินการ สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจ าปี ง บประมาณ 2563 และสรุ ป แผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิผ ลในการบริ ห ารงาน
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร เพื่อเป็นการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐ
แนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ ที่ต้องมีการกากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ทางการเงิ น ที่ป ระกอบไปด้ว ยต้น ทุ น ต่ อหน่ว ยในแต่ล ะหลั กสู ตร สั ดส่ ว นในการจ่ายเพื่ อพัฒ นานัก ศึ ก ษา
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
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สรุปประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 2/2564
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น.
(โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้มีการตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสาคัญของ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จานวน 8 ราย
- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 8 ราย
- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 8 ราย
- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 ราย
- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 8 ราย
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563 ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 6 ราย
- คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ จานวน 6 ราย
- คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จานวน 6 ราย
- คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 6 ราย
- คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 6 ราย
- คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 6 ราย
3. สาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่าน
สามารถติดตามได้ ที่ https://cc.rmu.ac.th/council/index.php หรือเว็บไซต์ ข อง “สภามหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม” หลั งจากผู้ มีอานาจลงนามเรี ยบร้อยแล้ ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลั ย กาหนดให้ มีการประชุมครั้งที่
4/2564 ในวัน 26 มีนาคม 2564 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการ
เสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จานวน
1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ 72 พรรษา เบอร์ ภ ายใน 317 ภายในวั น ที่ 5 มี น าคม 2564 เพื่ อ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

สภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม แจ้งกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
เว็บไซต์ใหม่ของ "สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม" โดยท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูล
หรื อ ดำวน์ โ หลดข้ อ กฎหมำยที่ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย ได้ พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบได้ ที่
https://cc.rmu.ac.th/council/index.php

