ปี ที่ 49 ฉบับที่ 025 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวำคม พุทธศักรำช 2564

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง GE พันธุ์ใหม่
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช คณะกรรมการอานวยการบริหารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 นาคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนทุ่งนาทองบ้านเหล่าจั่นหมู่ 10 ต.แกดา
อ.แกดา จ.มหาสารคาม ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง GE พันธุ์ใหม่ “หัวข้อ การเรียนรู้
โดยชุมชนและท้องถิ่น” รับฟังการบรรยายจากกลุ่มเกษตรกรชุมชนทุ่งนาทอง บ้านเหล่าจั่น เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ
การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง GE พันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างความเป็นส่วนรวมและร่วมกัน แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ท าให้ ปั จ เจกและชุ ม ชนสามารถจั ด การความเป็ น ส่ ว นรวมมิ ติ ต่ า งๆ ด้ ว ยกั น ได้ ทั้ ง สภาพแวดล้ อ ม การผลิ ต
การสร้างสังคม ตลอดจนเป็นแหล่งประสบการณ์ให้การเรียนรู้และสร้างสมภูมิปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนให้มีศักยภาพสูงทั้ งเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อความต้องการของการ
ทางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ new-s-Curve และเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
2. เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม การแปลงโฉมรูปแบบการผลิ ตบัณฑิต หรือยกระดับ ขีดความสามารถ กาลังคนที่เป็ น
การทางานร่
3.2 วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รัฐ บาล ประชาชน สังคมหรือชุมชนจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการร่วมกันสร้างหลักสูตรต้นแบบ
3 .เพื่อสร้างระบบนิเวศอุดมศึกษาที่สามารถเพิ่มสมรรถนะ ทักษะจากการเรียนรู้ให้กับกาลังคน ในทุกช่วงวัย
และทุกภาคส่วนตอบสนองให้ทันและตรงความต้องการกาลังคน รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เข้าศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. การแปรรูปข้าวฮาง
2. พลังงานแสงอาทิตย์
3. พืชผักสวนครัว
4. การเลี้ยงปลา
5. การทอผ้า
6. การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์
7. เกษตรผสมผสาน สวนดอกดาวเรือง ผักสวนครัว

สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม
หารือเรื่องการขับเคลื่อน “เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองสมุนไพร”
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร
ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มประชุ ม กั บ เทศบาลเมื อ งมหาสารคาม ณ ส านั ก งานเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม
โดยมีน างพิช ชาภัส ร์ ธีร ศาสตรานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และทีมงาน ร่ว มหารือพร้อมวาง
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 31 ชุมชน
ขับเคลื่อนชุมชนเมืองมหาสารคามไปสู่การเป็น “เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองสมุนไพร” ตามนโยบายการส่งเสริม
อาชีพของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ห้อง Conference room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉ ลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP โดยมีอาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว คณะกรรมการกลุ่มงานที่ 5 การพัฒนาเชิงพื้นที่ ศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้การยกระดับผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัด
มหาสารคาม ให้เกิดประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้ชุมชนรู้จักการเรียนรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้า OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน
ตามการรับรองแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
ภายในงานมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิเคราะห์ชุมชนและจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ ชุมชนสินค้า
OTOP การอภิปรายกลุ่ม การสรุปข้อมูลสภาพสินค้า OTOP ของวิสาหกิจชุมชน โดยคุณจตุพร ทับคาภา และคุณเด่นชัย
ชาวสวน เป็ น วิ ท ยากร มี ผู้ น าชุ ม ชน เกษตรกร ภาคีเครือข่า ยการบริ การวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏมหาสารคาม
จานวนกว่า 50 คนเข้าร่วมโครงการ

สานักบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ให้ความรู้เกษตรกร ครั้งที่ 1
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏ ราชกุมาร ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บ้ า นหนองรู แ ข้ ต าบลหนองบั ว สั น ตุ อ าเภอยางสี สุ ร าช จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยมี น ายเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ตรงศิ ริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีหน่วยงานส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองบัวสันตุ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม นาโดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ นางสาวสิริยาพร เกษไธสง
และนายมาตรา ยุบลชู ได้จัดบูธให้คาแนะนาเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ ทันสมัย โดยนา
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร จัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

ติดต่อรับบัตรนักศึกษา (รอบที่ 2) www.rmu.ac.th
ขอให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์
และติดต่อรับบัตรนักศึกษา (รอบที่ 2) ได้ที่บริเวณ
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในระหว่างวันที่ 21 - 24
ธันวาคม 2564 นี้ ในวันและเวลาราชการ
(ส่วนนักศึกษาตกค้างรอบที่ 1 ยังไม่ได้รับบัตร
สามารถติดต่อรับได้ ในรอบนี้) www.rmu.ac.th

