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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
........................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงขอ
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการการลดภาระค่า ใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ น ไปตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ 27 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงดาเนินการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแนวทาง ที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กาหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563
มีผลการประเมิน ระดับ 4.55 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมรับฟังสรุปผลการ
ประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งผลการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมิน ระดับ 4.55 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และทุกท่านทีไ่ ด้มีส่วนร่วมทาให้การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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หน้ ำ 2

เครื่องหมายราชการ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482

คาอธิบาย
“พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกาเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีอิเล็กตรอน 4 ตัว สื่อถึงการรวมกันของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ และส านั กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เกิดเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเลือกใช้สีแสด สีม่วง และสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่มี
ความหมายดังนี้
-สีแสด สีประจาวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
-สีม่วง สีประจาวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กาเนิดการอุดมศึกษาของไทย
-สีเหลือง สีประจาวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และ “พระบิดาแห่ง
นวัตกรรมไทย”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ RMU จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่การเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ที่สนใจ
ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นศ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ทุ กชั้นปี นศ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
ภาค กศ.บป. เข้าร่วมอบรมออนไลน์
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาสู้การเป็นผู้ประกอบการ
รุ่ น ใหม่ ใ นครั้ ง นี้ มี กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย การลงทะเบี ย นรายงานตั ว ผ่ า นระบบออนไลน์ พิ ธี เ ปิ ด โครงการฯ
โดย ผศ.เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์, การบรรยายเรื่องการจัดการองค์ความรู้เรื่องแนวคิดแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรใน
ท้องถิ่นสู้ตลาดออนไลน์ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดย คุณสุกัญญา งามชมภู ผู้ จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากร
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฏิบัติการการนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกิจกรรมการตลาดออนไลน์ และ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารน าทั ก ษะเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สร้ า งนวั ต กรรม ในมุ ม มองการออกแบบประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
โดยอาจารย์สิรินภา ขจรโมทย์ อาจารย์สังกัดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ แขนงออกแบบประยุกย์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาสารคาม เป็ น วิทยากร พร้ อมทั้งจัด การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทิ ศทางการเปลี่ ยนแปลงของนวัต กรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ทีม่ ีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน และการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาอีกด้วย

