ปี ที่ 48 ฉบับที่ 045 ประจำวันอังคำรที่ 2 เดือน กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 2564

กองคลัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ
วันที่ 26 มกราคม 2564 อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น
ประธานกล่ า วเปิ ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติ การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น ผลผลิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ที่ ห้ อ งประชุ ม วิ ญ ญู คุ ว านั น ท์ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษา โดยมี ดร.ล าดวน ดวงคมทา
ผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินการคลัง เป็นวิทยากร
โดยกองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทางบการเงินมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดทา
งบการเงินเกี่ยวข้องกับการวางแผนในการจัดทาต้นทุนผลผลิต เพื่อเป็นการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐการปรับเปลี่ยนไปสู่
ระบบบริหารภาครัฐแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ ที่ต้องมีการกากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิ นที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนในการจ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยได้
กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ ออกเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2564
-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณะสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจาแนกค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์มของแต่ละ
หน่วยงาน/หลักสูตร
-สรุปรวมค่าใช้จ่ายของแต่ละคณะ/หน่วยงานสนับสนุน
ช่วงที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
-ร่วมกันกาหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายสู่หลักสูตร
-ปันส่วนค่าใช้จ่ายของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน/ค่าเสื่อมราคา/บัณฑิตศึกษาลงสู่ระดับหลักสูตร
ช่วงที่ 3 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ 2563
-แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงานมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร

กังหันตีน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้า
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาประมงจัด
สาธิตกังหันตีน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งออกแบบและพัฒนา โดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ร่วมกับ
นักศึกษา บุคลากร และอนุรักฟาร์มปลา บ้านแห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยทางการประมง
เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทดแทน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้า ตลอดจนกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์ปลาให้
สืบพันธุ์วางไข่ให้เร็วขึ้น
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หน้ ำ 2

สรุปประเด็นส้าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครังที่ 11/2563
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
โดยจัดการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #โดยให้มีการตรวจวัดไข้ #ใส่หน้ากาก #ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสาคัญของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหางบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตใิ ห้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 6/2563) รวมจานวนทัง้ สิ้น 19 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 11 ราย ระดับ
ปริญญาเอก จานวน 8 ราย
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
5. สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
6. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
7. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ... โดยเห็นสมควรให้
ปรับปรุงครุยวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
8. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินองค์ประกอบที่ 6 ด้านการผลิตและพัฒนาครู

9. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อ 5 วรรคแรก ข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
10. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563
12. สาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถ
ติดตามได้ที่ https://council.rmu.ac.th/web/ หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มี
อานาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึง่ สภามหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตาม
ขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ทสี่ ุด จานวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง “คุณขวัญชนก
อารีเอื้อ” ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์โทรภายใน 317
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อฝ่ายเลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

โรงเรือนเพาะกบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเพาะเลียงกบได้ตลอดทังปี
วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ผศ.ดร.เหล็กไหล
จันทะบุตร” ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากร นักศึกษา เกษตรศาสตร์ แขนงประมง ร่วมกันพัฒนาและออกแบบ โรงเรือนเพาะกบ
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สาหรับกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงกบ เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงกบได้ตลอดทั้งปี ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุ์กบนา ภายใต้ยุทศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั้งยืน

