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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งทีมวิทยากรสนับสนุนการจัดโครงการ
สรุปบทเรียนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งว่า
ตามที่สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสรุปบทเรียนด้านการฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม จานวน 6 คน เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 1) ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 2) ผศ.ดร.สาราญ พิมพ์ราช 3) ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิถาวร
4) อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ 5) ว่าที่ ร.ต.วุฒิเมธี วรเสริม และ 6) นายกฤตภาค ยุทธอาจ
นางนิ ตยา สิ ทธิห งษ์ ประธานอนุ กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กล่ าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เพื่อให้การดาเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ โดยมีการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามการดาเนิ นงานของ
โครงการที่ผ่านมา เพื่อนาไปวางแผนดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการรวบรวมประเด็นที่ได้จาก
การดาเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาศึกษาและถอดบทเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ ทีมวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดาเนินงาน องค์ความรู้ ปัญหา
อุปสรรค แนวทางปรับปรุงการดาเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมด้วยนางดวง ใจ ทองโสภณ พนักงานอาวุโส รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนา
เกษตรกรจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ตลอดจนบุ ค ลากรทุ ก คน ได้ มี ส่ ว นร่ ว มและท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น มี ก ารวางแผนงาน
การปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ ย นองค์ความรู้ เพื่อให้ ความร่ว มมือจากทุกภาคส่ ว น เป็นแนวทางและออกแบบการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประสบผลสาเร็จต่อไป
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สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติประจาปี 2563
ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศเชิญศิษย์เก่า ให้ส่ งแบบเสนอรายชื่อผู้
สมควรได้รับ การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 31 มีนาคม 2564 บัดนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ส่งประกาศผลการคัดเลื อกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจาปี 2563 และขอเรียนเชิญท่านเข้ารับโล่
และเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และขอความกรุณาผู้เข้ารับโล่
และเกียรติบัตร แต่งกายชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ เข้าร่วมงาน
ขอความอนุเคราะห์ กรอกแบบตอบรับการเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้
ทรงคุณค่า หากท่านมีความประสงค์จะร่ วมสมทบทุน เพื่อนาไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสมาคมฯ (ในกรณีติดต่อขอรับใบเสร็จ สามารถแอดไลน์ 0825949679 พร้อมส่งสลิปโอนเงิน และที่อยู่ในการ
จัดส่งใบเสร็จ) โดยส่งแบบตอบรับกลับคืน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์
ราชภัฏและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 หรือ ประสานงาน
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โดยตรง นางสาวอรนุช ชูรัตน์ (กวาง) เบอร์มือถือ 0825949679 ID Line : 0825949679
E-mail: alumni.rmuaa@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็น SMART farmer
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประ ธาน
คณะกรรมการดาเนินงานกลุ่มที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็น SMART farmer ทุกช่วงวัย
โดยเน้ น การศึกษาแบบร่วมมือโดยบู ร ณาการการเรียนรู้กับการทางานฝึกปฏิบัติการในสถานที่ในชุมชนภายใต้
โครงการที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการยกระดับการผลิ ตและพัฒ นากาลังคนเป็นผู้ ประกอบการสั งคมตามความ
ต้องการของพื้นที่
โดยมีคุณธีรดา นามไห นายกสมาคมไทบ้าน อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และประชาชน ได้สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร โดยนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น มีการบรรยายให้ผู้ร่วมอบรม
ได้รับฟัง พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอบรมระยะสั้น บนพื้นฐาน
ความต้องการของชุมชน

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา ปีที่ 2
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้าน
หนองป้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ต.หนองคู อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม ปีที่ 2 และมีสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมรายงานผล โดยคณะกรรมการจากกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ประเมินการจัดโครงการด้วยการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

