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มรม. เปิดเวทีรับพบปะผูน้ ำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมพบปะผู้นานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เป็ น ประธานกล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ น านั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั น นี้ ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมต้อนรับ
กิจ กรรมพบปะผู้ น านั กศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกั บผู้นา
นักศึกษา เป็นเวทีรับฟังเสียงและเปิดให้ ผู้นานักศึกษาได้รับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหาร
จั ด การด้ า นการเรี ย นการสอน ปฏิ ทิ น การศึ ก ษา Learning System การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในยุ ค New Normal
การปรับรูปแบบและเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอน การเข้าถึงข้อมูล ออนไลน์ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการเรียน เกณฑ์ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการบริการสุขภาพนักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 การสนับสนุนช่วยเหลือ
นักศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ

แบบฟอร์มสำรวจสภำพกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ภำยในอำคำรมหำวิทยำลัยฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จะดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินการปรับปรุงการให้บริการรายบุคคล ขอความอนุเคราะห์
คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่ทางานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตอบแบบฟอร์มสารวจเพื่อนาข้อมูลไป
วางแผนและปรับปรุงการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแจ้งรายละเอียดและสภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน โดยมีขั้นตอน
การดาเนินการดังนี้
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดาเนินการสารวจข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
2. ประมวลผลข้อมูล เพื่อวางแผนและดาเนินการจัด
ทาตารางการตรวจสอบสภาพและแก้ไขปัญหา (ดาเนินการตรวจ
สอบและแก้ไขให้เป็นรายบุคคล)
3. จัดทารายงานการดาเนินการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปได้ตามจริง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสารวจข้อมูลตามสภาพจริง
เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ได้ดีที่สุด ขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ prapakorn.sri@rmu.ac.th
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefzQ0QCbi0j_D8ssJaRvLPnJS0PiO8cJdJKHOu0xdHmZ
y-dA/viewform
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กลุ่มงำนปฏิรูประบบบริกำรจัดกำร โครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย จัดกิจกรรม Focus group
วัน ที่ 16-18 สิ งหาคม 2564 ที่ห้ องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มงานปฏิรูประบบบริการจัดการ (กลุ่มงานที่ 2) ภายใต้โครงการพลิ กโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
กลไกลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม Focus group ทั้งในรูปแบบ online และ on-site เพื่อ
การปฏิรูประบบบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย ที่จะนาไปสู่การยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาเชิง
พื้นที่ของสังคม” หรือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยจัดทาโครงการวิจัยปลดล็อคการบริหารจัดการบน
พื้นฐานธรรมาภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานดังนี้
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กองคลัง การเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สินและรายได้ สานักประกันคุณภาพการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะทั้ง 10 (สายวิชาการ)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีกองบริหารงานบุคคล สภาคณาจารย์ สภามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต กองคลัง
การเงิน ทรัพย์สินและรายได้ กองนโยบายและแผน หน่วยบ่มเบาะวิสาหกิจ โรงแรมสวนวรุณ สานักวิทยบริการฯ
โรงพิมพ์ ศูนย์คอมฯ กองพัฒนานักศึกษา (กู้ภัยศรีโสภณ) สานักบริการวิชาการ

ห้องสมุดเปิดช่องทำงสื่อสำรออนไลน์ผำ่ นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีเมล
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19
ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 บุคลากรหลายท่านไม่ได้ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก อีเมลและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของห้องสมุด จึงไม่ทราบว่าห้องสมุดทาอะไรบ้าง ท่านสามารถติดต่อเรา
ได้ เราทางานอยู่ข้างใน จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้
1. บริการสารสนเทศออนไลน์ ท่านสามารถยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศฯ ได้เช่นเดิม โดยมีการจัดส่งไปให้
หรือท่านมารับที่จุดบริการ
2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร เกี่ยวข้องทักษะการรู้สารสนเทศ
ทักษะดิจิทัล สามารถเข้าร่วมได้ตามปฏิทินและจัดให้ตามคาขอของผู้ใช้บริการแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม
3. ทรัพยากรสารสนเทศ จัดซื้อ จัดหา ผลิต ตรวจสภาพการใช้งานของทรัพยากรสารสนเทศ และคัดออก
4. ปรับชั้นหนังสือ ซ่อมปรับปรุง เพื่อให้พร้อมใช้บริการ
5. เช็คระบบเครื อข่าย ติดตั้งระบบ ให้ บริการจัดประชุม ออนไลน์สั มมนาของคณะ และส านัก ภายใน
มหาวิทยาลัย
6. ทาวิจัย ค้นคว้า รายงาน ผลิตสื่อการสอนให้ห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของท่าน

