ปี ที่ 49 ฉบับที่ 026 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวำคม พุทธศักรำช 2564

มรม. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว
กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รุ ต ถึ ง นาค อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
และนายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
โดยใช้ พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ อ งค์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาการผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ โดยการวิ จั ย
และการบริการวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
2. การร่วมมือนี้เป็นการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนได้เข้าสู่ระบบการตลาด/การค้าข้าว
ในระดับท้องถิ่น โดยมีผลิตภัณฑ์ข้าวหลากหลายผลิตภัณฑ์สนองต่อความต้องการผู้บริโภค
3. การร่วมมือนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวของจังหวัดมหาสารคาม ได้มีแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มีคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยข้าวกับมหาวิทยาลัย
3.24. การร่วมมือนี้จะเป็นการจัดทาฐานข้อมูลของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการการผลิตข้าวอินทรีย์ ของจังหวัดมหาสารคาม
ทีป่ ฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว
5. การร่วมมือนี้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง
ทั้งนี้ มีผู้ร่วมลงนามประกอบไปด้วย รองศาสตาจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ประธานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
นางวรรณวิสา ยศระวาส ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังมี นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชานาญการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นายประสิทธิ์ สมจินดา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นายสราวุฒิ ดาแก้ว หัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น นางสาวสายใจ เพ็งที
คณะกรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารศู น ย์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นหนองฮี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
บ้านลาพลับพลา วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนแคน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

สานักบริการวิชาการ รับการตรวจประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจาสานักฯ เข้ารับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในวงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 8 มิถุนายน 2563 - วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
และประจาปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยสานักบริการวิชาการได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการการบริการวิชาการ
ของสานักฯ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ และได้นาเสนอแนวทางและแผนการดาเนินงานบริการวิชาการ
ทีจ่ ะเกิดขึ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 รวมทั้งโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สาราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งให้คาแนะนาเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และการบริหารงาน

การสื่อสารภายในองค์กร การนาเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการดาเนินงานการบริการวิชาการ
มีทิศทาง และผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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หน้ ำ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รับสมัครคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 9 ประจาปี 2565
ด้วยกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากัด จะครบวาระ ณ วันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564 จานวน 5 คน เพื่อให้ การดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดแทนคนเดิมที่ครบวาระเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงอาศัยอานาจตามข้อ 72 วรรคสอง ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากัด พ.ศ. 2556
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญ เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
รายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
(1) ประธานกรรมการดาเนินการ จานวน 1 คน
(2) กรรมการดาเนินการ จานวน 4 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากัด มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร
(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
- เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
- เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง กรรมการตามคาสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
- สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิด
นัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ กระทาของตนเอง
- เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
- เป็นกรรมการดาเนินการติดต่อกันครบ 2 วาระ
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัครที่ยกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดาและเป็นภาพที่ถ่ายในครั้งเดียวกัน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
4. อัตราค่าสมัคร
- ตาแหน่ง ประธานกรรมการดาเนินการ จานวน 1,000 บาท
- ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ จานวน 500 บาท (สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ)
5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์ จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ อาคาร 34 ชั้น 1 ตั้งแต่
วันที่ 4 - 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีที่มีผู้สมัครคนใดขอถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อ ประธานกรรมการภายในกาหนดการรับสมัคร
ให้ประธานกรรมการการ ประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของ ผู้สมัครคนนั้น และให้ประธานกรรมการการถอนชื่อเลขประจาตัว
ออกทันที โดยให้คงเลขประจาตัวผู้สมัครรายอื่นไว้ตามเดิม
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและการกาหนดหมายเลขผู้สมัคร
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ บอร์ดหน้าห้องสานักงาน
สหกรณ์ อาคาร 34 ชั้น 1 และทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากัด www.rmucoop.com
การกาหนดหมายเลขผู้สมัคร ให้เรียงตามลาดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคน และไม่อาจตกลงกัน
ได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัคร ที่มาพร้อมกัน
7. วันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
สหกรณ์จะจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งในวัน ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบใน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง
8. การตัดสิน
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเป็นประธานกรรมการดาเนินการหรือกรรมการ ดาเนินการตามจานวนที่ประกาศ

รับหากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากในการตัดสิ น กรณีผู้สมัครที่ได้ คะแนนเท่ากันไม่สามารถจับฉลากเองได้
ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเป็นผู้จับสลาก แทน กรณีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งขาดจากสมาชิกภาพ ณ วันประชุมใหญ่
สามัญประจาปี ให้เลื่อนผู้ได้คะแนนดับสารองขึ้นมาแทน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

