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ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื ่อง ประกวด เว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เชิญชวนให้หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดฯ เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา มีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในการธ ารงไว้ ซึ่งคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรและหน่วยงาน
ภายใน บัดน้ี คณะกรรมการได้ด าเนินการตัดสินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยฯ 
จึงประกาศผลการตัดสินการประกวด ดังน้ี 

ข้อ 1  ระดับคณะ 
(1.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ  รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร 
(2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

พร้อมเกียรติบัตร 
(3.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อม

เกียรติบัตร 
(4.) รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเกียรติบัตร 
ข้อ 2  ระดับส านัก/สถาบัน 

(1.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร   
(2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  รับโล่รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร 
(3.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร 
(4.) รางวัลชมเชย ได้แก่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักบริการวิชาการ รับเกียรติบัตร 
ข้อ 3  ระดับกอง ศูนย์ และอื่นๆ  

(1.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร  
(2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กองนโยบายและแผน รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

พร้อมเกียรติบัตร 
(3.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร 
(4.) รางวัลชมเชย ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองคลัง กองกลางและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานสภา -

วิชาการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส านักงานสภาคณาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รับเกียรติบัตร 

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับที่มีรายชื่อในประกาศ 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ข้อ 2 ให้ปรับรูปแบบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานหรือการประชุมอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบการขอมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อระบบราชการน้อยที่สุด ดังน้ัน ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
จึงขอปรับรูปแบบการมอบรางวัล ดังน้ี ส านักมาตรฐานฯ จะส่งโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวดและส่งเกียรติ
บัตรรางวัลชมเชยให้กับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดการ

ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) และแบบปกติ โดยมีการตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าห้องประชุม และน่ังเว้น
ระยะห่างระหว่างประชุม (Social Distancing) ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์
ที่ 24 เมษายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นส าคัญให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ 
โดยสรุปที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 4 ของ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ส าราญ มีแจ้ง ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ อินใย 
กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ  4. รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ และ  
5. รองศาสตราจารย์สมคิด พรมจุ้ย กรรมการ 

2. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6 ของ  
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน กรรมการ 3. ศาสตราจารย์ธีระ รุญเจริญ กรรมการ 4. ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง 
กรรมการ 5. ศาสตราจารย์สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ กรรมการ 6. ศาสตราจารย์นิวัฒ เสนาะเมือง กรรมการ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต  
บุญทองเถิง เลขานุการ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสงวน ปัสสาโก ผู้ช่วยเลขานุการ 9. อาจารย์กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
และ 10. นายจักริน แดนสมปัดสา ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมพร ชุบสุวรรณ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) โดยวิธีปกติ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 

4. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีกลไกการส่งเสริมและการบังคับใช้ธรรมาภิบาลและจริยธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
ตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

5. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563         

6. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ วงรอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

7. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักการแนวทางการด าเนินงานโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม 
(Reinventing University System) 

8. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ทางด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

9. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ด้านการบริหารงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

10. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

11. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

12. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี ด้านการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พ.ศ. 2563) 

13. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ การบริการวิชาการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

14.  สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดท างบการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 

15. ส าหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น  ท่านสามารถติดตามได้ที่ 
http://council.rmu.ac.th/newcouncil/ หรือเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย หลังจากผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อน่ึง สภา
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 5/2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 หากหน่วยงานใด มีเร่ืองที่จะน าเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด 
จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการส านักงานสภามหาวทิยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา เบอร์ภายใน 317 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะด าเนินการตามขั้นตอนและ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป. 

http://council.rmu.ac.th/newcouncil/

