ปี ที่ 49 ฉบับที่ 005 ประจำวันศุกร์ ที่ 30 เดือนกรกฎำคม พุทธศักรำช 2564

มรม.รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ แจ้งว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) จึงขอเชิญ ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรับฟังผลการประเมินฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ

วจ.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) รุ่นที่ 4 (ออนไลน์)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร คลังพระศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ (Start Up) รุ่นที่ 4 แบบออนไลน์
ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธเี ปิด และร่วมรับฟังการ
พิจารณาโครงการ Start Up ของนักศึกษา
ในโอกาสนี้ ท างฝ่ า ยฯ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ อาทิ ต ย์ สองจั น ทึ ก Executive Director at Thai Garment
Manufacturers Association (TGMA) และ Thai Garment Development Foundation (SHARE) เป็นวิทยากรในการ
อบรมให้ความรู้ และเป็นกรรมการพิจารณาโครงการ Start Up ของนักศึกษา ร่วมกับกรรมการที่ปรึกษาจากทุกหลักสูตร
จึงขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่นักศึกษามา ณ โอกาสนี้
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเครือ่ งสักการะเนือ่ งในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
และทาบุญถวายเทียนพรรษาประจาปี 2564
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทาบุญถวายเทียน
พรรษาประจาปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บารุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี การจัดงานในวันนี้มีทั้งหมด 3 กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมถวายเครื่องสักการะ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และ 3. ทาบุญถวายเทียนพรรษาประจาปี 2564
ทั้ ง นี้ เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อถวายเทียนพรรษาแด่
พระภิกษุสงฆ์เป็นพระพุทธบูชา นอกจากนี้ยัง เพื่อสร้างจิตอาสา ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รักษาสิ่งแวดล้อม การจัดงานครั้ง นี้มี
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

วจ.เทิดพระเกียรติในหลวง ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย ได้นาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ มหาสารคาม ถวายพระพรชัย มงคล ณ บริเวณมณฑลพิธี อาคารเฉลิ มพระเกียรติฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
(อาคาร 34) ในการนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเปล่งวาจา
“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกัน เฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจน
พระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประทานพร
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมส าราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจาย
แผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐติกาลเทอญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

