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สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานโครงการวันการจัดการความรู้
สู่คุณภาพ พ.ศ. 2564 (QA_KM Day 2021) และยกย่องนักวิจัยดีเด่น
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พู น ศั ก ดิ ์ ศิ ร ิ โ สม ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกันจัดโครงการวันการจัดการ
ความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2564 (QA_KM Day 2021) และยกย่องนักวิจัยดีเด่น มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง
“การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์” โดย นายบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยงาน
กิจกรรมเพื่อสังคม สำนักพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งให้เกียรติมาเป็น Keynote Speaker ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นใน
วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้วิจัย และเพื่อมอบรางวัลผลงานที่ได้รับรางวัล 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย และด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งมอบรางวัลแด่นักวิจัยดีเด่น และพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์และเผยแพร่แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่เฮือนกาฬสินธุ์ - สวนดอนธรรม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะนิติศาสตร์ และหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ในการรณรงค์และเผยแพร่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และอาจารย์วิทยากรกลุ่มย่อยทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ความรู้กับเด็กๆ กิจกรรมในครั้งนี้ ที่ต่อเนื่อง
จากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน แนวทางที่เด็กๆ ออกแบบ
กันคือการรณรงค์โดยใช้สื่อสร้างสรรค์จากฝีมือของเด็กๆ เอง มี ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
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การติดตาม และประเมินผลโครงการระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.
เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่
สำนักฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับการเกษตร และอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ให้มีความ
เหมาะสมกับบริทบของชาวบ้านภายในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน้ำเป็นหลัก
ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสะดวกต่อการใช้งาน การดูแลรักษาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
ระบบสูบน้ำที่ใช้เครื่อ งยนต์ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะสูบน้ำ บาดาลนำมาเก็บไว้ภายในถังพักน้ำ นำน้ำไปใช้สวนมะม่วง
บริเวณพื้นที่ 4 ไร่ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ด้านลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอด
ขยายผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปในอนาคต

มรม.ลงพื้นทีจ่ ัดทำวีดีทัศน์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขนมถั่วตัด และการทำปุ๋ยอัดเม็ด
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่ภายใต้
โครงการเพิ่มขีดความสามารถบูรณาการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อความยั่งยืน เพื่อจัดทำวีดีทัศน์การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ขนมถั่วตัด และพืชอาหารอินทรีย์ ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง
กุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และการทำปุ๋ยอัดเม็ด วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโค บ้านหนองยาง
หมู่ที่ 9 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนัก
บริการวิชาการ ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต อาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักฯ
ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

รปศ.จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา และทบทวน SWOT
สำหรับนักศึกษา
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิงห์สารคาม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 15 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับนักศึกษา และทบทวน SWOT ด้านพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ
เอี่ยมวิจารณ์ เป็นวิทยากร ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

