ปี ที่ 48 ฉบับที่ 064 ประจำวันอังคำรที่ 29 เดือนมิถุนำยน พุทธศักรำช 2564

ปลดล็อคเพื่อปฏิรูประบบกลไกบริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (University Reinventing)
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Reinventing University System) ในการนี ้ จ ึ ง ขอรบกวนบุ ค ลากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ทั ้ ง สาย
วิชาการและสายสนับสนุน ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในหัวข้อ "ปลดล็อคเพื่อปฏิรูประบบกลไกบริหาร
จั ด การแบบพลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ( University
Reinventing)" ตามลิ้งค์นี้ https://bit.ly/3w2bmqo โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปรวบรวมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ให้สอดคล้องและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(ข้อมูลที่ท่านส่งมาจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ส่ง)

โครงการอบรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ทีห่ ้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการอบรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2564) โดย ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้บริการคณะ ศูนย์ สำนักฯ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ตามที่กองคลังได้รวบรวมและสรุปข้อมูลใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ .2564) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกทีม่ ีประสิทธิภาพในการจัดการ
และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน และงบประมาณมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้มีการติดตาม
ประเมินผล และนำไปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561
โดยที่การประชุมได้ปรึกษา หารือ พูดคุยตามแต่ละตัวบ่งชี้ในรูปแบบการ KM (การจัดการความรู้) ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานได้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่หาทางดำเนินการแก้ไขร่วมกัน ก่อนการประชุมได้
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประชุมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
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หน้ ำ 2

สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. (โดยการประชุม
แบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 ให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564
1. รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,796 ราย ดังนี้
ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2/2563) จำนวน 1,752 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 46 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท
จำนวน 32 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 14 ราย
3. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ราย จาก รองศาสตราจารย์ศิริ ถีอาสนา เป็น รองศาสตราจารย์กฤษกนก ดวงชาทม
4. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ราย จาก รองศาสตราจารย์ศิริ ถีอาสนา เป็น รองศาสตราจารย์กฤษกนก ดวงชาทม
5. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ราย จาก นางสาวนันทพร ยิ่งรัตนสุข เป็น นางสาวปรมาภรณ์ แสงภารา
6. อนุมัติให้ปรับเพิ่มรายวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ดังนี้ 1) 2017224 ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6) 2) 2017251 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 3) 2017325 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
7. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวณัฐธิดา กลางประชา ผู้แทนผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 4 (5) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย ผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2563 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และเห็นชอบให้แก้ไขตำแหน่ง นายจีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นเลขานุการ ตามข้อ 4 (7) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย ผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2563 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
8. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 5
(5) (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี กรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เฮียงราช ผู้แทนผู้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน กรรมการ 3) นางพิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
กรรมการ
9. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สัญญา เคณาภูมิ เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 5 (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ จำนวน 8 ราย ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563
12. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564
1. สภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาเลือกบุคคล ตามบัญชีรายชื่อคนหนึ่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ โดยวิธีการลงคะแนนลับ และให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ตามข้อ 11 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ศิริ
โสม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
2. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่
https://council.rmu.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

