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มรม. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ออนไลน์)
The 6th National Graduate Research Conference (NGRC2022) (Online) 22 กรกฎาคม 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดประชุมวิชาการนาเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจั ย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคูณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ
ในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สั ง คม โดยรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี คุณ ค่ า จากการแลกเปลี่ ย นทั ศ นะประสบการณ์ สร้ า งเครื อ ข่า ย
ความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพา
ของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
รูปแบบการนําเสนอ
การน าเสนอแบบบรรยาย ออนไลน์ (Oral Online) กลุ่ ม สาขาผลงานวิ จั ย กลุ่ ม การศึกษา กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง
อั ต ราค่ า ลงทะเบี ย น ผู้ น าเสนอภาคบรรยาย (รู ป แบบ Online) บุ ค ลากร/อาจารย์ / นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม
1,500 บาท, อาจารย์ / นิ สิ ต /นั กศึกษา สถาบั น การศึกษาอื่ น และผู้ ส นใจทั่ ว ไป 1,000 บาท, ผู้ ร่ว มฟั ง
0
การนาเสนอ (รูปแบบ Online) บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฟรี, อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาอื่น และผู้สนใจทั่วไป 150 บาท ลงทะเบียน Oral Online จากัด 200 ที่นั่ง
กําหนดการ
15 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายส่งบทความวิจัย
15 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายชาระเงินค่าลงทะเบียน
10 มิถุนายน 2565 วันสุดทายส่งบทความฉบับแก้ไข
30 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้นาเสนอ
22 กรกฎาคม 2565 วันประชุมวิชาการ
31 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่รายงานสืบเนื่อง
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเสนอผลงานวิจัยได้ที่ (สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราษภัฏมหาสารคาม
โทร. 043-725438 มือถือ : 081-5323880 https://ngrc.rmu.ac.th (Email ngrc@rmu.ac.th)
www.facebook.com/rmungrc2022

สํานักมาตรฐานฯ จัดโครงการ ITA สัญจร เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม 4A ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ส านั ก มาตรฐานและกั น คุ ณ ภาพ ได้ จั ด โครงการ ITA สั ญ จร เพื่ อ เตรี ย มรั บ การตรวจประเมิ น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้น ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานพิธีเปิดโครงการ
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การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่าง มรม. กับ ภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการ
วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา มหาวิทยาลั ย ราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิ พล ฉัตรจรัส กูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม ประธานพิธีเปิ ดโครงการการจัดการความรู้ร่ว มกันระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคามกับ
ภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม อาจารย์ ผู้นาชุมชน แกนนาวิสาหกิจชุมชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและภาคีเครือข่าย
การบริการวิชาการจั งหวัดมหาสารคาม และเพื่อคัดเลื อกชุมชนต้ นแบบตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการบรรยายพิ เศษเรื่อง “การศึกษาผลิตกาลังคน
สมรรถนะขั้นสูงเพื่อพัฒนาประเทศ” โดยศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ , น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา, น.ส.วัฒนาพร สุขพรต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมงานได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าในการจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ ที่บริเวณชั้น 1 อีกด้วย

สรุปประเด็นสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ครั้ ง ที่ 3/2565 เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2565
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็ นสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 3/2565 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทางบการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสภาวิชาการ
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 5(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2554
3. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาอธิก ารบดี พ.ศ. 2565
โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
4. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2565
5. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ กับ
นักศึกษาเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. อนุ มัติให้ ป ริ ญญา และประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ผู้ ส าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ได้แก่
ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3/2564) จานวน1,523 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 1/2565) รวมจานวน 15 ราย
ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท จานวน 11 ราย และระดับปริญญาเอก จานวน 4 ราย
7. ส าหรั บ รายละเอี ย ดข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ท่านสามารถติดตามได้ที่ https://council.rmu.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
หลังจากผู้มีอานาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2565 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนิน การเสนอเรื่อง โดยผ่าน
กระบวนการประชุ ม ตามขั้ น ตอน และขอให้ เ ตรี ย มเอกสาร ให้ เ รี ย บร้ อ ยและ สมบู ร ณ์ ที่ สุ ด จ านวน 1 ชุ ด
พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพื่ อฝ่ายเลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
ตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

