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ปฐมนิเทศและเตรยีมความพร้อม สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563 
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุม 4A อาคาร 26 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 4 ประจ าภาค
เรียนที่ 1/2563 จัดโดยงานวิชาการและสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่เน้นการเรียนในสถานประกอบการจริง ได้ฝึกปฏิบัติจริงภายใน
องค์กร ให้ได้เรียนรู้การท างาน การมีสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานและอาชีพในอนาคต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในระยะ 20 ปี จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสดีส าหรับนักศึกษาที่สนใจ ควรที่
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากผ่านการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้น าความรู้ 
ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเอง ในสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน และต่อครอบครัว  

ในการนี้ ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และอาจารย์วรวิทย์ สังฆ
ทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้คู่มือสหกิจศึกษา เพื่อให้ความรู้ให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่งประกอบด้วย ความยืดหยุ่น
และการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น า ( Initiative and Self-Direction) ทักษะทาง
สังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ (Productivity and 
Accountability) และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
 

สรุปประเด็นส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 และครั้งที่ ว 2/2563 (วาระเวียน) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมจันผา 

โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2563 และครั้งที่ ว 2/2563 (วาระเวียน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอ
สรุปประเด็นส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 และครั้งที่ ว 2/2563 (วาระเวียน) ให้คณาจารย์ บุคลากร 
ได้รับทราบ ดังนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

2. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562-
2563 รวมจ านวนทั้งสิ้น 713 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3) รวมจ านวน 555 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 
4/2563) รวมจ านวน 158 ราย ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 ราย ระดับ ปริญญาโท จ านวน 144 ราย และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 13 ราย 

3. สภามหาวิทยาลัยมีอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
กรณีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จากเดิม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี แก้ไขเป็น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

4. สภามหาวิทยาลัยมีอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 5 ราย 

5. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนความต้องการการต่อเวลาราชการของข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2562-2565 

6. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตแิต่งตั้งผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย คือ 1) นางสาว
ดรรชนีย์ พลหาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (0165) 
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 2) นายประจัญ จันเติบ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 3) นางสาวอรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) อนามัยชุมชน (350106) ได้
ตั้งแต่วันท่ี 7 ตุลาคม 2559  ....  (ต่อหน้า 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข่าวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อ) 
4) นางวงษ์ปัญญา นวนแก้ว สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1806) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
คือ 1) นายเชษฐา จักรไชย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 และ 2) นางอุรสา พรหมทา สังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) การบริหารการศึกษา (650165) ได้ตั้งแต่วันท่ี 9 มกราคม 2561  

7. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 18 ราย ตามข้อ 12 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ได้แก่  1) พันต ารวจเอก อุดมศักดิ์ เปลี่ยนข า 
2) นายกิตติ ธรรมบูรณวิทย์ 3) ร้อยต ารวจเอก นิรันดร์ ยศพล 4) นายเติมศักดิ์ จันทะจร 5) นายทองหล่อ ยมศรีเคน 6) นายวิสูทธ 
ประทีปะวนิช 7) นายสุทิน พรมงคลชัย 8) พันต ารวจเอก สุรศักดิ์ เปลี่ยนข า 9) นายธวัชชัย โคตรวงศ์ 10) นางนวลน้อย วีระพันธ์ 
11) นายปกรณ์ ชินเนหันหา 12) นายมีศิลป์ ชินภักดี 13) นายสุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ 14) นายสมไชย พจน์วิวัฒน์ 15) นายสุวิทย์ สืบสาร
คาม 16) ประธานสภานักศึกษา  17) นายกองค์การบริหารนักศึกษา  และ 18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา เลขานุการ 

8. สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 7 
ราย ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

9. สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย จ านวน 15 ราย  
10. สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จ านวน 6 ราย 
11. สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จ านวน 8 ราย 
12. สภามหาวิทยาลัยมีมตแิต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สิทธิชัย บุษหมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า เป็น

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่าง 
13. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 
14. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 
15. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 
2563 โดยมีรายชื่อ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต บุญทองเถิง ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ สิงหเลิศ 
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี ร้อยโท ณัฏฐชัย จันทชุม ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี และ 4) อาจารย์อุทก 
พิเคราะห์ฤกษ์ ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ       

16. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2563  
โดยมีรายชื่อ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก จันทร์สว่าง คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) รองศาสตราจารย์สิทธิชัย 
บุษหมั่น คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีระพงษ์ พินิจพล คณาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

17. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประเด็นส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ว 2/2563 (วาระเวียน) 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ต่อเวลาราชการของ รองศาสตราจารย์เชษฐา จักรไชย ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์โดยให้รับราชการต่อเนื่องไปไดจ้นถึงวันสิน้
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2568  โดยมีหน้าท่ีสอนและวิจัยและให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ส าหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ 
https://council.rmu.ac.th/web/ หรือเว็บไซต์ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว 
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะ
น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการเสนอเรื่องโดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร  
ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์ภายใน 317 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะด าเนินการตามขั้นตอนและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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