ปี ที่ 48 ฉบับที่ 058 ประจำวันอังคำรที่ 18 เดือนพฤษภำคม พุทธศักรำช 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การปรับแนวปฏิบัติในการรายงานตัวส่งหลักฐานการเข้าศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2564
เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COMID 19)
ตามที่มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กและยื นยั นสิ ทธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2564 โดยกาหนดให้มีการรายงานตัว และส่งหลักฐานการเข้าศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นที่กว้างขวางทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการลดภาวะ
เสี่ยงในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งปรับ แนวปฏิบัติใน
การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทุกประเภทของการรับสมัคร รายงานตัวผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://admission.rmu.ac.th/newstudent เท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวและแจ้งให้ผู้รายงานตัวตรวจสอบรหัส ประจาตัวนักศึกษา
ใหม่ เพื่อใช้อัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 สาหรับวันและเวลา
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ www.rmu.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามสถานการณ์โควิด 19
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกมาตรการและเฝ้าระวังการระบาด
ของไวรั ส โคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกอบกับคาสั่ งจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1186/2564
เรื่องการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัด
มหาสารคาม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอขยายกาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน จานวนนักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่างๆ
คลิกอ่านประกาศที่ : http://gs.rmu.ac.th/
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สมัครด้วยตนเอง ที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. รับสมัครทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043725438
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มรม.จัดกิจกรรมแนวทางการเขียนรายละเอียดวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (มคอ.3)
เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม โดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสร้างบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564 “แนวทางการเขียนรายละเอียดวิชา ตามมาตรฐานคุณวุฒิทาง
การศึกษา (มคอ.3)”
จากการดาเนินงานของโครงการปรับปรุงหลั กสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้
ดาเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 ร่วมกับคณะ ชุดวิชา และได้จัดทาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง
2564 (บัณฑิตพันธุ์ใหม่) นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้รับการอนุมัติหลักสูตร
จึงได้นาส่งหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อที่จะดาเนินการให้ต่อเนื่อง จึงได้นาเสนอโครงการ การสร้าง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา โดยขอรับทุนสนับสนุนในโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจในการจัดการเรียนสอนแบบใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในกิจกรรมแนวทางการเขียน
รายละเอียด วิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (มคอ.3) และได้เตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ได้
แผน กิจ กรรมการเรี ย นในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ซึ่งมีชุดวิช า 4 ชุดวิช า (1) ชุดวิช าเพื่อ การสื่ อสาร
(2) ชุดวิชาคุณค่าและทักษะชีวิต (3) ชุดวิ ชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น และ (4) ชุดวิชา
คุณภาพชีวิตในยุคดิจิตอล ด้วย 4 ชุดวิชานี้ ประกอบไปด้วย 10 รายวิชา ต้องได้แนวทางการเขียนรายละเอียดวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (มคอ.3) ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คณะ/ศูนย์/ สานัก ได้ระดมสมองร่วมกันเพื่อดาเนินการในกิจกรรมนี้ประสบผลสาเร็จต่อไป
โดยการจัดงานครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีการแบ่งกลุ่มย่อย
ปฏิบัติการ Work shop ในแต่ละวิ ชา จานวน 10 วิชา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม มีผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 50 คน จาก 4 ชุดวิชา

ประชาสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารออนไลน์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม (ออนไลน์) โดยการดาเนินงานของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อหาแนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อผู้
ติดต่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน

