ปี ที่ 48 ฉบับที่ 057 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนพฤษภำคม พุทธศักรำช 2564

สรุปประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 และวำระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
(โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่ านสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิกส์ ) โดยให้ มีการตรวจวัดไข้ ใส่ ห น้ากาก นั่งเว้น
ระยะห่ า ง ล้ า งมื อ ด้ ว ยเจลแอลกอฮอล์ ก่ อ นเข้ า ห้ อ งประชุ ม ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2564 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอสรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ ของการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
ประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 4/2564
1. รับทราบอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และถือ
ปฏิบัติต่อไป
2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทางบการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
3. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. รับทราบแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
7. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ. 2564
8. อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 รวมจานวน
ทั้งสิ้น 345 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1/2563) จานวน 294 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 7/2563)
จานวน 51 ราย คือ ระดับปริญญาโท จานวน 37 ราย และระดับปริญญาเอก จานวน 14 ราย
9. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
10. อนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2563 ในวาระที่ 5.4 โดยแก้ไขปี พ.ศ.
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง จำก พ.ศ. 2563 เป็น
พ.ศ. 2564
11. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จานวน 2 ราย คือ 1) จำก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดไนยา สังเกตการณ์ เป็น อาจารย์สุนิศา โพธิแสนสุข และ 2) จำก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย ชนไพโรจน์ เป็น
อาจารย์พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์
12. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561
13. อนุมัติให้ปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
อาคาร ให้เหลือเพียง จานวน 3 ราย คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพล ไชยชนะ 2) อาจารย์อนุจิตร ภูมิพันธ์ และ 3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล ดังโพนทอง
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หน้ ำ 2

(สรุปประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ ต่อ)
ประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ วำระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
สภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการพิจารณาเลือกบุคคล ตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง เป็นคณบดี โดยวิธีการ
ลงคะแนนลับ และให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ตามข้อ 11 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้ดาเนินการ
พิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง เป็นผู้อานวยการ โดยวิธีการลงคะแนนลับ และให้ใช้เสียงข้างมากของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ตามข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรร
หาผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ดังนี้
1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางกนกวรรณ ศรีวาปี ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายธรัช อารีราษฎร์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บารุงบุญ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางเนตรชนก จันทร์สว่าง ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสัญญา เคณาภูมิ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวสันต์ ปินะเต ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
8. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางไปรมา เฮียงราช ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวณัฐธิดา กลางประชา ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ
10. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพิราภรณ์ พันธุ์มณี ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
11. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐชัย จันทชุม ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
12. สาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น
ท่านสามารถติดตามได้ที่ https://cc.rmu.ac.th/council/index.php หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม” หลังจากผู้มีอานาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมฯ
ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต้องดาเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและ
สมบูรณ์ที่สุด จานวน 1 ชุด พร้อม ไฟล์แนบส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์ภายใน 317 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อฝ่าย
เลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัยจะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ปชส. และ ส.มำตรฐำนฯ ร่วมปรึกษำหำรือกันเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงระบบแบบถำมตอบ
(Q&A) ให้ข้อมูลกับบุคคลภำยนอก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริ
โสม ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ระบบแบบถามตอบ (Q & A) ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก รวมทั้งระบบสายตรงอธิการบดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

