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กิจกรรม ตีไฟเลี้ยง เที่ยวหมอล�ำ

“Toyota Campus challenge 2015”

เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2558
สาขาวิ ช าการตลาด คณะการบั ญ ชี แ ละการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษทั
โตโยต้า ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ตีไฟเลี้ยว
เที่ยวหมอล�ำ” เข้าแข่งขันในโครงการประกวด
“Toyota Campus challenge 2015”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
เป็ น ประธานเปิ ด โครงการฯ และ อาจารย์
ดร.แคทลียา ชาปะวัง ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการ
วิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์และทีม่ า
ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการ
ประกวดออกแบบแผนการประชาสั ม พั น ธ์

และรณรงค์ภายใต้หัวข้อ“สร้างความปลอดภัย
บนท้องถนนในรัว้ มหาวิทยาลัย” โดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจและพร้อม
ทีจ่ ะร่วมถ่ายทอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
เข้าร่วมประกวด ผลปรากฏว่ามีนสิ ติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผ่านเข้ารอบ จ�ำนวน 1 ทีม ได้แก่
ที ม ศิ ษ ย์ ม ะโน ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้
จะท�ำให้ให้นิสิต ได้น�ำความรู้ที่เรียน มาประยุกต์
ใช้ในการปฎิบัติจริง ซึ่งงานในวันนี้เป็นการจัด
กิจกรรมรณณรงค์เกี่ยวกับการให้สัญญาณไฟ
จราจร ภายใต้กิจกรรม ที่มีชื่อว่า “ตีไฟเลี้ยว
เที่ยวหมอล�ำ” โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม
และการจัดนิทรรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการขับขี่

เพือ่ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้รบั เกียรติ
จาก พ.ต.ต.สมภพ ปาปะใน สวป.สภ.เขวาใหญ่
มาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย และ
มีกิจกรรมส่วนบันเทิงได้มีหมอล�ำ และบูธร่วม
สนุกเล่นเกมส์ ชิงของรางวัลมากมาย ให้นิสิตที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการแนวทางการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการแนวทาง
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน ณ ห้อง SBB-1003
อาคารบริหารธุรกิจสิรนิ ธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รบั เกียรติ
จาก อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ เป็นประธานเปิด
โครงการฯ และอาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานงานภายนอกและบริการ
วิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ รับความรู้
จากภาคธุรกิจจริง เรียนรู้ถึงผลกระทบของ IMC ที่มีต่อทิศทางและความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน และนิสิตสามารถเรียนรู้และน�ำความรู้มาบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันได้ โดยเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตเกี่ยวกับการ
ตลาดและสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวิทยากรผู้มีความรู้ ได้แก่ คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชียวชาญและวิทยากร
ด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ คุณชวณพ ศรีอ�ำภัย และ คุณปุณณภา ช่วยบุญ Strategy Consultant จาก Y&R Thailand มาถ่ายทอด
ข้อมูลต่างๆให้แก่นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งเข้าร่วมโครงการกว่า 190 คน
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โครงการสัมมนา หัวข้อกลยุทธ์การบริหารธุรกิจยุคใหม่

เมือ่ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2558 สาชาวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้จดั โครงการสัมมนา หัวข้อกลยุทธ์การบริหารธุรกิจยุคใหม่ ณ ห้อง SBB-1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรนิ ธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยได้ รั บ เกี ย รติ จาก อาจารย์ ธี ร ะพล ศิ ร ะบู ช า รองคณบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นานิ สิ ต และอาคารสถานที่ เป็ น ประธานเปิ ด โครงการฯ
และอาจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจในปัจจุบนั และอนาคต และเพือ่ เป็นการผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานรัฐและเอกชน มีวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถ น�ำโดย คุณเชน ธนา ลิมปยารยะ CEO Amedo Thailand และ คุณโชติกะ ธงศรี Digital Marketing Amedo Thailand
มาให้ความรูก้ บั นิสติ ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน

กิจกรรม เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิตก้าวสู่วัยท�ำงานที่สดใส

ปีที่ 8

เมือ่ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้จดั กิจกรรม เอไอเอส แนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิตก้าวสูว่ ยั ท�ำงานทีส่ ดใส ปีที่ 8 ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพืน้ ทีข่ ามเรียง) โดยได้รบั เกียรติจาก นายยงยุทธ สุทธัง ผูจ้ ดั การส�ำนักงานบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จังหวัดนครราชสีมา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด(มหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.แคทยา ชาปะวัง
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกิจการนิสติ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมในครัง้ นีซ้ งึ่ จัดขึน้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั นิสติ ชัน้ ปีที่ 4 คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมีวทิ ยากรทีม่ ากด้วยประสบการณ์
และความสามารถมาแนะแนวถึ ง กลเม็ ด เคล็ ด ลั บ ต่ า งๆในการสั ม ภาษณ์ เ ข้ า ท� ำ งาน และได้ จั ด จ� ำ ลองเหตุ ก ารณ์ สั ม ภาษณ์ ง าน
กับผู้เชียวชาญเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปรับบุคลิกภาพ การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ และเมื่อจบสัมภาษณ์ควรปฏิบัติอย่างไร ซึ่งภายในงานได้เชิญพิธีกร
ชือ่ ดังระดับประเทศมาร่วมสร้างสีสนั คือ คุณธัชนนท์ จารุพชั นี (ดีเจเฟีย๊ ต) และมีนสิ ติ คณะการบัญชีและการจัดการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
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งานกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2558 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม

เมือ่ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ด�ำเนินการเข้าจัดการจัดงานกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2558 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณตลาดน้อย (ข้างหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) และท�ำพิธีทอดถวายองค์กฐิน โดยเคลื่อนองค์กฐินจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีผบู้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ คณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมท�ำบุญถวายจตุปจั จัยตามก�ำลังศรัทธา
รวม จ�ำนวนเงิน 6,199 บาท

งานกฐินสามัคคีคณะการบัญชีและการจัดการ
ประจ�ำปี 2558

ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ จั ด งานกฐิ น สามั ค คี ประจ� ำ ปี 2558 โดยมี บุ ค ลากร นิ สิ ต ผู ้ บ ริ ห าร
ของคณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การและบุ ค คลภายนอกร่ ว มกั น ท� ำ บุ ญ จั ด ตั้ ง โรงทาน
ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรนิ ธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยยอด
กฐินที่ได้จะน�ำไปถวายเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ช�ำรุด
และเป็นการเปิดโอกาสให้พทุ ธศาสนิกชนทัว่ ไปได้บำ� เพ็ญกุศล ร่วมกัน ณ วัดป่าบุพพนิมติ บ้านหนองหิน ต�ำบลโคกก่อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดยยอดรวมของกฐิน ทัง้ หมด 359,950 บาท
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แนวคิด Governance Risk and Compliance: GRC กับการบริหารความเสี่ยงด้านไอที
เมือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในฐานะกลไกลอันทรงพลังในการขับเคลือ่ นโลกของเราให้หมุนไปอย่างไม่
หยุดยั้ง ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทั้งสิ้น ในแต่ละวัน ข้อมูลนับล้านถูกส่งผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การประกอบธุรกิจ”
การดำ�เนินการเกี่ยวกับสารสนเทศนั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำ�จากการบุกรุก หรือการแสวงหาประโยชน์จากภาวะเสี่ยง ที่มีอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ อันอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อสารสนเทศ และทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ “สารสนเทศ” จัดเป็นสินทรัพย์อัน
มีค่าชนิดหนึ่งที่องค์กรใช้ในการดำ�เนินภารกิจและจำ�เป็นต้องได้รับการป้องกันอารักขาเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ เครือข่ายสารสนเทศ
ในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทำ�ให้ระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามต่างๆและมีจุดอ่อนมากขึ้นตามไป สารสนเทศนั้น
อาจอยู่ในรูปของ กระดาษ สิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม บทสนทนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและใช้ร่วมกันหรือส่งผ่านโดยวิธีการใดๆก็ตาม สารสนเทศเหล่านี้ควรได้รับการอารักขาอย่างเหมาะสม ดังนั้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำ�เป็นต่อการปกป้องเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำ�คัญ
ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์
เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ฉะนั้นองค์กรในปัจจุบันควรให้ความสำ�คัญกับความเสี่ยงด้านไอที ได้แก่
ความปลอดภัย (Security) - การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรั่วไหลของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การหลอกลวง และความปลอดภัยของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ตลอดจนภัยคุกคามจากภายนอก เช่น ไวรัส หรือการโจมตีผู้ใช้ / ข้อมูลโดยเฉพาะ
ความพร้อมในการทำ�งาน (Availability) - ข้อมูลที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว
ประสิทธิภาพ (Performance) - ข้อมูลที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากข้อจำ�กัดในการปรับขนาดหรือปัญหาคอขวด
การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด (Compliance) - การละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด หรือไม่สามารถทำ�ได้ตรงตามความต้องการของนโยบายภายใน
องค์กรควรต้องการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation) เมื่อได้ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด, การประมาณเชิงกึ่งปริมาณเป็นแมทริกซ์แล้ว จึงนำ�มาประเมินค่า
ความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น หลักเกณฑ์ยอมรับความเสี่ยง (Risk acceptance criteria) ว่าจะยอมรับได้มากน้อยเพียงใดเพื่อประกอบ
การตัดสินใจว่าจะบำ�บัดความเสี่ยงนั้นๆต่อไปอย่างไร สำ�หรับแนวทางแก้ไขนั้นองค์กรสามารถนำ�หลักแนวคิด “Governance Risk and Compliance: GRC” ประยุกต์ใช้
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มาจาก นิยามของคำ� 3 คำ�ข้างต้นได้แก่
1. “Governance” หมายถึง นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ทีถ่ กู กำ�หนดออกมาอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการและกำ�กับดูแลองค์กร
โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อการบริหารองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนคำ�ว่า “Corporate Governance” ได้รวมถึงความสัมพันธ์และบทบาทของทุกคนในองค์กร กำ�หนดเป้า
หมายหลักโดยเน้นเรื่องความโปร่งใสในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
เสี่ยงที่ดีพอ

2. “Risk Management” หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในองค์กร หากไม่มีการบริหารจัดการความ

3. “Compliance” หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัยขององค์กร
อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน ยกตัวอย่าง เช่น การปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์โดยคณะกรรมการธุรกรรม
อิเล็คทรอนิกส์ และ การจัดทำ�แผน เพื่อรองรับ พรบ.และพรฎ. ด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า แนวคิด “GRC” นั้น
ถือเป็นทิศทางใหม่สำ�หรับผู้บริหารขององค์กรที่ในการผลักดันแนวคิด “GRC” ให้กลายเป็นผลงานในเชิงปฏิบัติ แนวคิด GRC มีศักยภาพที่จะจัดให้องค์กรมีข้อมูลที่นามาใช้ใน
การจัดการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลดความซับซ้อนและความไม่สม่ำ�เสมอในการดาเนินงาน และควบคุมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมที่สุด
“ทุกวันนี้ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการระดับสูงต่างตระหนักถึงความต้องการความรู้ในวิธีการจัดการเชิงบูรณาการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรมากขึ้น”
บทสรุป

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีบทบาทสำ�คัญในการปกป้องข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นสินทรัพย์ขององค์กร และยังรวมถึงการปกป้อง “พันธกิจ”
ขององค์กรให้รอดพ้นจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อปกป้ององค์กรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยง และเพื่อความสามารถในการดำ�เนินพันธกิจขององค์กรให้บรรลุผลสำ�เร็จ
ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรเพียงเท่านั้น เป็นการบูรณาการ (Integrated) ของระบบงาน การจัดการความเสี่ยงให้มีความสมดุล
และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรนั้น ดังนั้นการพัฒนาจึงจะต้องให้ความสำ�คัญในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอันดับแรก
References:
Gary S., Alice G. & Alexis F., (2002). National Institute Standards and Technology 800-30 (NIST
800-30) Risk Management Guide for Information Management Systems. Gaitherburg & Falls Church: National Institute Standards and Technology
Thomas R. P. (2005). Information Security Risk Analysis. Boca Raton, London, New York,
Washington D.C.: Auerbach.
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โครงการประกวดการน�ำเสนองานการตลาดดิจิทัลภาคปฏิบัติการจริง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดโครงการ
ประกวดการนำ�เสนองานการตลาดดิจิทัลภาคปฏิบัติการจริง ณ ศาลาอเนกประสงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานที่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ ผงคลี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจัดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมบทบาทความเป็นมืออาชีพของนิสิตซึ่ง ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็น
การถอดบทเรียนองค์ความรูเ้ พือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ได้ชว่ ยเหลือชุมชน โดยอาศัยฐานความรู้ จากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนในห้องเรียน
เพื่อนำ�ไปพัฒนาและสามารถประยุคใช้ได้ในชีวิตประจำ�วันและในอนาคต

การประชุมแนวทางเกี่ยวกับ ERP Software ที่ ใช้ในการเรียนการสอน
วิชา Enterprise Resource Planning Software Application

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารบริษัท
ภัทร โปรเกรส จำ�กัด มีความประสงค์ขอเข้าพบและปรึกษาหารือ
กั บ คณะผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในแนวทางเกีย่ วกับ ERP Software ทีใ่ ช้ใน
การเรียน การสอนวิชา Enterprise Resource Planning Software
Application (การวางแผนทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร)
ณ ห้ อ งประชุ ม สำ�เภาฟ้ า ชั้ น 2 อาคารบริ ห ารธุ ร กิ จ สิ ริ น ธร
คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
(เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ กล่าวต้อนรับคณะ
ผู้บริหารบริษัท ภัทร โปรเกรส จำ�กัด
นำ�โดย... 1. คุณพินผกา โสมาเกตุ
		 Senior Account Manager,
2. คุณชาลญาณี จึงสุวดี
		 Senior Application Consultant
3. คุณวิมล โสเศรวตวารี
		 Product Directer
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กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2558

เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2558 ส� ำ นั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและวิ จั ย คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า สานสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ณ อาคารพละศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา
และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ประทุม รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย วัตถุประสงค์ของการจัดกีฬา
ในครั้งนี้เพื่อ สร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยงสรรค์และมอบรางวัลแก่
ทีมที่ที่ชนะการแข่งขันต่างๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวเปิดงาน
และมอบรางวัลแก่ตัวแทนของนักกีฬา ในแต่ละทีม ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

