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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม
เมื่ อ วั น ที่ 8 เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ ห้ อ งประชุ ม ดอกจาน ชั้ น 3 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อํานวยการศูน ย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยนางสาวเกศรา หลงชรา ประธานสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้าง บ่มเพาะ ยกระดับ และส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 5 และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความชัดเจนใน
การสร้างภาคีเครือ ข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเห็นสมควรทําข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการ สร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา และการนําองค์
ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ให้บริการด้านความรู้ ข้อมูล การผลิต การตลาด การเงิน และอื่น ๆ บริการ
พื้นที่ (Co-Working Space) เครื่องจักรทั้งในการผลิตต้นแบบของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม การเกษตรแปรรูปและอาหาร
แปรรูป การจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ การสนับสนุนทางการเงิน และอื่น ๆ
3. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และมหาวิทยาลัย
4. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์บริการวิชาการด้านต่าง ๆ
5. สร้างความร่วมมือผ่านกิจกรรมด้ านอื่นๆ ที่สองหน่วยงานเห็นสมควร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 5 และมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้าง บ่มเพาะ ยกระดับและส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด
มหาสารคาม และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความชัดเจน
ในการสร้างภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามเห็นสมควรทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ
ร่วมกัน ดังนี้
1. ความร่วมมือในการบริการวิชาการบ่มเพาะและสร้าง พัฒนา บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ คําปรึกษาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาพันธ์และมหาวิทยาลัย
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์บริการวิชาการด้านต่าง ๆ
4. สร้างความร่วมมือผ่านกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่สองหน่วยงานเห็นสมควร ซึ่งสอดคล้องกับ พันธกิจของสมาพันธ์และ
มหาวิทยาลัย ในพิธีลงนามข้างต้น มีผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

จดหมำยข่ ำวพระวรุณ ปี ที่ 48 ฉบับที่ 055 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน เมษำยน พุทธศักรำช 2564

หน้ ำ 2

มรม. จัดสงกรานต์ ประจําปี 2564 เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทย
วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ บริเวณศาลพระพรหม รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม เปลี่ยนผ้าเจ็ดสี สรงน้ําพระพรหม และพิธี
รดน้ําขอพร ผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564 เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีไทย

โครงการนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย
วันที่ 25 มีนาคม 2564 กลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
ดําเนินการจัดโครงการนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อปลูกฝังให้ผู้ขับขี่รถมีจิตสํานึกใจการขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จราจร เสริมสร้างให้ผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย อันจะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบิติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีใบขับขี่และพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย
อันจะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบิติเหตุทางถนน มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อวิชา “กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก”
โดยวิทยากรจาก สภ.เมืองมหาสารคาม, การบรรยายหัวข้อวิชา “ข้อปฏิบัติเมื่ออุบัติเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล”
โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม, การบรรยายหัวข้อวิชา “จิตสํานึกและมารยาทในการขับรถ” โดยวิทยากรจาก
โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขามหาสารคาม, การบรรยายหัวข้อวิชา “กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขามหาสารคาม, การบรรยายหัวข้อวิชา “เทคนิคการขับรถอย่าง
ปลอดภัย ความเสี่ยงและสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ” โดยวิทยากรจาก บริษัท ทีโอเอช มอเตอร์ จํากัด ,
การสาธิตและฝึกการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย เพื่อทดสอบขับรถ ที่สนามขับรถ - เตรียมรถจักรยานยนต์ และหมวก
นิรภัย และภาคปฏิบัติเพื่อออกใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้ความสําคัญในปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และกําหนดให้การ
สร้างความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ในการมุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั่วประเทศ ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสําคัญที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจํานวนมาก แต่ให้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป กระทรวงคมนาคมได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยทุกครั้งที่มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ ๆ
เช่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เป้าหมายสําคัญคือการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงมอบหมาย
ให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

โครงการ หยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop Smoke Stop disease” มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิ เศษบุญ ถิ่น อัตถากร
(อาคาร 1) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ หยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop Smoke Stop
disease” มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ อันมุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมกันในการดําเนินการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกัน
การบริโภคยาสูบให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และ
จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ จั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น การควบคุ ม ยาสู บ ในมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มใน
มหาวิทยาลัยให้ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายกําหนดและห้ามขายบุหรี่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงเฝ้าระวังมิให้มีการสูบบุหรี่ ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มนักศึกษา สนับสนุนให้เกิดค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักศึกษาและบุ คลากร
ในมหาวิทยาลัย และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้มี
การบูรณาการความรู้เรื่องพิษภั ยของบุหรี่ รวมถึงสร้างกลยุทธ์สอดแทรกในรายวิชา และกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอก
หลักสูตร สนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย โดยมี 4 หน่วยงานจะประสาน
ความร่วมมือกันและสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทศบาล
เมืองมหาสารคาม ศูนย์แพทย์ราชภัฏ และชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

