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“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” คัดเลือกรางวัล Best of the Best นาเสนอระดับประเทศ
พร้อมปิดโครงการประจาปี 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัน ที่ 9 เดือน มิถุน ายน พ.ศ. 2564 อาจารย์วุฒิ พล ฉัตรจรัส กูล รองอธิการบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมปิดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น” ประจาปี 2563-2564 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี (อาคาร 34 คณะวิทยาการจั ดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และโดยการประชุมออนไลน์ ด้ว ย
โปรแกรม Google Meet
โครงการที่ ไ ด้ ด าเนิ น การนี้ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของ ธนาคารออมสิ น และคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการเพื่อเข้าสู่ตลาด เป็นการสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และยั งเป็ น การสร้ างประสบการณ์ การเรี ย นรู้การทางานเป็นทีมสาหรับนักศึกษา โดยนาความรู้จากห้องเรียน
มาบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
การจัดงานในครั้งนี้มี 7 วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ดาเนินกิจกรรม
ประกอบไปด้ ว ย 1.กลุ่ ม ชุ ม ชนโกโก้ ม หาสิ น ทรั พ ย์ 2.กลุ่ ม ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วบ้ า นท่ า ตู ม 3.กลุ่ ม ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
โฮมสเตย์บ้านดงน้อย 4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสายทองบ้านลาด 5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่แสนดี บ้านหนองยาง
6.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมบ้านโนนราษี และ 7.กลุ่มโฮมสเตย์สะพานไม้แกดา
ในการดาเนิน งานของแต่ล ะกลุ่ม นักศึกษาได้ทางานร่ว มกับชุม ชน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจาที ม ใน
การศึกษาวิเคราะห์ และนาความรู้ทางด้าน บริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ในการ
พัฒนา ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป
โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมสุดท้ายในการปิดโครงการ โดยให้นักศึกษาในแต่ละทีม ทั้งหมด 7 ทีม
นาเสนอผลงานของการพัฒนาสินค้าและบริการต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยม ให้ได้รับ
รางวัล Best of the Best และเข้าร่วมนาเสนอในเวทีระดับประเทศต่อไป

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์) แทนตาแหน่งที่ว่าง 2 ท่าน
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
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ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief
“เขียนอย่างไรให้โดนใจแหล่งเงินทุน”
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายการเขียนข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้น Project brief “เขียนอย่างไรให้โดนใจแหล่งเงินทุน ” โครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
โดยท่านที่ส นใจเข้าร่ ว มรั บ ฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนผ่าน google form ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 https://forms.gle/DkawBKo3VsGJsYEp9
โดยสามารถเข้าร่วมประชุมในช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Topic: บรรยาย การเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น project brief มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Time: Jun 24, 2021 13:30 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://mhesi-go-th.zoom.us/j/84311028114?pwd=Q2tFZ0VjNnZsWlBkcVFzaDFtS0g3QT09
Meeting ID: 843 1102 8114
Passcode: 684250
หรือสามารถสแกน QR-Code

อธิการบดี มรม. รับวัคซีนโควิด-19 รอบปฐมฤกษ์ พร้อมชาวมหาสารคาม
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จังหวัดมหาสารคาม โดย สสจ.จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม
ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยใช้
หอประชุมเฉลิ มพระเกีย รติ 80 พรรษา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม เป็นศู นย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19
เขตพื้นที่อาเภอเมืองมหาสารคาม ของหน่วยบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้ รองศาตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นปฐมฤกษ์
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้ง
ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้บริการฉีดวัดซีนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และรองรับการเตรียมเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ
โดยเร็ว ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ ประสานงานกับศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อไป

