ปี ที่ 48 ฉบับที่ 039 ประจําวันอังคารที่ 29 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2563

กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2563
ดวยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2563
เห็นชอบในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อใหทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกกองทุน สวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำป 2563 เปนจำนวนเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นหาพัน บาทถวน) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษา ตั้งแตชั้นกอนอนุบาลถึง ระดับอุดมศึกษา ฯ
ไดรับทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการ ฯ ดังนี้
1. ระดับชัน้
1.1 กอนอนุบาล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 500 บาท
1.2 อนุบาล
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 500 บาท
1.3 ประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท
1.4 มัธยมศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
1.5 อุดมศึกษา
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
2. คุณสมบัติของสมาชิกผูรบั ทุน
2.1 ตองเปนสมาชิกกองทุนมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน นับถึงวันขอรับทุน
2.2 สมาชิกมีสทิ ธิสมัครขอรับทุนไดเพียง 1 ทุน
2.3 บุตรของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
3. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับทุน
3.1 คำขอรับทุนการศึกษาบุตร
3.2 ใบรับรองของสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาบุตรกำลังศึกษาอยู
3.3 สำเนาทะเบียนบานของบุตรผูรับทุน
3.4 สำเนาทะเบียนคูสมรส
3.5 สำเนาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรรับเปนบุตรบุญธรรม (ถามี)
4. วัน เวลา สถานที่ ยื่นขอรับทุน
ผูประสงครับทุนการศึกษาบุตร รับคำขอรับทุนและยื่นเอกสารขอรับทุนไดที่กลุมงาน ทรัพยสินและรายได
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 5 เดือน มกราคม
2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
5. ประกาศรายชื่อผูรบั ทุนการศึกษาบุตร
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะคัดเลือกผูไดรับทุนการศึกษา บุตรโดยวิธีจับสลาก
ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 พรอมรับเงินปนผล วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่หอง
ประชุมเธียเตอร อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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(หน้ า 2)

แจงสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
(โดยการประชุมปกติ และการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส) โดยที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เปนที่เรียบรอยแลว ฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2563 ใหคณาจารย บุคลากร
ไดรับทราบ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นควรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการกำหนดอัตราคาจางของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูสำเร็จการศึกษา ประจำป
การศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 5/2563) รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย ไดแก ระดับปริญญาโท จำนวน 32
ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 13 ราย
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร โดย
คณะยังคงเปดสอนในหลักสูตรนี้ จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดทายสำเร็จการศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป
5. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน โดยคณะ
ยังคงเปดสอนในหลักสูตรนี้ จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดทายสำเร็จการศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป
6. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบและรับรองผลการพิจารณารายชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ แทนตำแหนงที่วาง คือ ศาสตราจารยประนอม จันทรโณทัย ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่บริการ (จังหวัดขอนแกน) ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นำเสนอรายชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนตำแหนงที่วาง เสนอเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทน
ตำแหนงที่วาง ตามขอ 11 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตอไป
7. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562
8. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการเปลี่ยนตำแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563
9. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การจายเบี้ยประชุม
และคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อ
แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น คณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2563
10. สำหรับรายละเอียดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาวขางตน ทาน
สามารถติดตามไดที่ https://council.rmu.ac.th/web/ หรือเว็บไซตของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
หลังจากผูมีอำนาจลงนามเรียบรอยแลว
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กำหนดใหมีการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกรที่ 29 มกราคม 2564 หาก
หนวยงานใด มีเรื่องที่จะนำเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตองดำเนินการเสนอเรื่อง โดยผานกระบวนการประชุม
ตามขั้นตอน และขอใหเตรียมเอกสาร ใหเรียบรอยและสมบูรณที่สุด จำนวน 1 ชุด พรอมไฟลแนบ สงมายัง
คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เบอรภายใน 317 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 เพื่อฝายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะดำเนินการตาม
ขั้นตอนและนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป

