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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 3/2563
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาและการช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา
โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลากรประจาการ (ภาค กศ.บป.) และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับ ปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 2/2563 และ
ภาคเรียนที่ 3/2563 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพ ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาเป็น
วันสุดท้ายในการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการขอเงินค่าปรับชาระเงินลงทะเบียนล่าช้าและค่าคืนสภาพนักศึกษาคืน ตามประกาศมาตรการ
ช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 3/2563 (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564)
ขั้นตอนที่ 1
ใช้เลขประจาตัวประชาชนและรหัสนักศึกษาในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
ขั้นตอนที่ 2
บันทึกข้อมูลที่จาเป็นในการรับเงินคืน ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อธนาคาร สาขาและเลขบัญชีธนาคาร
(ต้องเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น) ให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3
นาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 31 มีนาคม
2564 ประกอบด้วย -ใบสาคัญรับเงิน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย (พิมพ์จากระบบในขั้นตอนที่ 2)
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
-สาเนาหน้าปกสมุดบัญชีธนาคาร (ตามที่กรอกในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 4
กองคลังจะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและดาเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษาตามบัญชีที่แจ้งไว้
ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.rmu.ac.th/refund/

มรม. MOU เพื่อเป็นทีฝ่ ึกประสบการณ์สาหรับนักศึกษา และการบริการวิชาการท้องถิ่น
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล
ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือ
ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง อ.บรบื อ
จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาและการบริการวิชาการประชาชนในท้องถิ่น
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ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา รุน่ ที่ 4 ประจาภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมคัดเลือกผลงาน
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 4A อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายการศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ประจาภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการฝึกงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ประจาภาคเรียนที่ 2/2563, และคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานดีเด่นระดับชาติประจาปี พ.ศ.
2563 และปี พ.ศ. 2564
สาหรับนักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่เน้นการเรียนใน สถานประกอบการจริง
ซึ่งการได้ฝึกปฏิบัติจริงภายในองค์กร ทาให้ได้เรียนรู้การทางาน การมีสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและอาชีพในอนาคต
และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจานวน 45 คน ประกอบด้วยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และสาขาวิชาเคมี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ CEFR ให้นักศึกษาปี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็น
บัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโดยกาหนดให้มีจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา
ก่อนสาเร็จการศึกษา ซึ่งการสอบวัดความรู้จะเป็นไปตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages) ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และ
ครอบคลุมองค์ประกอบความสามารถทางภาษาอย่างละเอียด ที่บ่งชี้ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้
ในระดับใด การทราบระดับความรู้ของนักศึกษาจะทาให้ทราบแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม การสนับสนุน ให้การ
บริการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงจัดโครงการอบรมเตรียมสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา และ
เสริมสร้างทักษะนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ซึ่งการอบรมนี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัว มีความพร้อมในการ
เตรียมตัวที่จะใช้ หรือพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทางานหรือในชีวิตประจาวัน หลังสาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ระบบจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคม 2564 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน http://eval.rmu.ac.th/login.php
หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131

