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มรม.ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในเป็น วันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี พร้อม
ด้วยบุคลากร ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่อง “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า” โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม เป็นประธานนาข้าราชการ ทหาร ตารวจ
องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัด มหาสารคาม ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เบื้ องหน้าพระบรมสาทิสลั กษณ์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี
สาหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี พระราชกรณียกิจตลอดการครองราชย์ ทรงมี
พระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ หรือใน
ด้านทานุ บ ารุ งศาสนา เมื่อเสด็จ ขึ้น เถลิ ง ถวัล ย์ราชสมบัติ นั้น บ้านเมืองเริ่ม เผชิญ ปัญ หา ด้านสั มพันธไมตรี กั บ
ต่างประเทศ ในยุ โ รปและอเมริ กา แต่ด้ว ยพระปรีช าญาณอันสุ ขุมลึ กซึ้งได้ทรงผ่ อนปรนมิให้ กระทบกระเทื อ น
ทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาล
ต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสาคัญ มิยอมให้ชาติใดดูหมิ่น
เหยียดหยาม เป็นผลให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน

มรม.ลงพื้นที่ให้บริการคาปรึกษาร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที)่ ประจาเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการร่วมกับคลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบหมายให้ น.ส.รุจิราภรณ์ สินโสภา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และ
น.ส.สุนิสา เทพาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้บริการคาปรึกษาร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจาเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกู่ อาเภอยางสี
สุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมถึงกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรได้นาผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้
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สรุปประเด็นสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
(โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้มีการตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจาปี 2563 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2. นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ชั้น ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ณัฏฐชัย จันทชุม ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอสรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ ของการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างสาหรับ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามบัญชีหมายเลข
2 ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกาหนด อัตราค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
ของพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหา
คณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ข้อความในฉบับนี้แทน
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2564 ซึ่งให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ข้อความในฉบับนี้แทน
4. สาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่าน
สามารถติดตามได้ที่ https://council.rmu.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม”
หลังจากผู้มีอานาจลงนามเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 หากหน่วยงานใด
มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุม ตามขั้นตอน
และขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จานวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ
ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์ภายใน 317 เพื่อฝ่าย
เลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากทาง GOOGLE มีนโยบายลดพื้นที่เก็บข้อมูลของสถาบันการศึกษา เหลือเพียง 100TB ภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ใช้พื้นที่เก็บป้อมูลไปแล้ว 187 TB
ดังนั้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้นักศึกษารหัส 55 ลงไป
ได้สารองข้อมูลทั้งหมด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส่วนนักศึกษารหัส 56 ขึ้นไปจะจากัดพื้นที่เก็บข้อมูลของ
GOOGLE เพียง 10GB เท่านั้น

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

