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สรุปประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 8/2564
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
(โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้มีการตรวจวัดไข้ สวมใส่หน้ากาก ล้างมือ
ด้ว ยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้ องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยฯ ครั้งที่
8/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็น
สาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทางบการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
2. อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 รวมจานวน
ทั้งสิ้น 448 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3/2563) จานวน 430 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่
3/2564) จานวน 18 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 16 ราย และระดับปริญญาเอก จานวน 2 ราย
3. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จานวน 1 ราย จาก อาจารย์ธีระศักดิ์ เกียงขวา เป็น อาจารย์ณัฐกร สีถา
4. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จานวน 1 ราย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์ วิลามาศ เป็น
อาจารย์จินดาพร ปัสสาโก
5. อนุ มัติให้ เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จานวน 1 ราย จาก อาจารย์ธนาวุฒิ คา
ประเทือง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ รวีผ่อง
6. อนุมัติให้เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จานวน 1 ราย คือ อาจารย์อุดร อรกุล
7. อนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว1/2563 (วาระเวียน) ในวาระที่ 2.3 โดยให้
ระบุระยะเวลาการศึกษา (4 ปี) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษา และภาษาอัง กฤษ
หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 จาก หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอั ง กฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 แก้ไข หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
8. อนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังนี้ ปีการศึกษา 2562 จาก 60 คน เป็น 63 คน ปีการศึกษา 2563 จาก 60 คน เป็น 62 คน
9. อนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ดังนี้ ปีการศึกษา 2562 จาก 60 คน เป็น 65 คน
10. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี การเกษตร ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563 จานวน 8 ราย
11. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
จานวน 28 ราย
12. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ก ฤษกนก ดวงชาทม เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการกากับติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดทารายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
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ประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ (ต่อ)
13. เห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
14. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การรักษาราชการแทนและ การมอบ
อานาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2564
15. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
16. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2564)
17. เห็นชอบ (ร่าง) แผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562– 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563
19. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ
20. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายกริช สินธุศิริ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
21. สาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่าน
สามารถติดตามได้ ที่ https://council.rmu.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม”
หลังจากผู้มีอานาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่
22 กันยายน 2564 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการเสนอเรื่อง โดย
ผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จานวน 1 ชุด พร้อม
ไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลั ย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา เบอร์ภายใน 317 ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564เพื่อฝ่ายเลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัย จะ
ดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรทบทวนและวำงแผนกำรฝังตัวเพื่อพัฒนำบุคลำกรเน้นสมรรถนะ"
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ภายใต้โครงการพลิ กโฉม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและวางแผนการฝังตัว
เพื่อพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม ประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
เน้ น สมรรถนะ ได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม และแจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ซั ก ซ้ อ มท าความเข้ า ใจใน
กระบวนการฝังตัวสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมทั้งเปิดให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย และให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมได้ยืนยันสถานที่ฝังตัว
ทั้งนี้ บุคลากรจะต้องไปฝังตัวในหน่วยงาน จานวนกว่า 20 วันทาการ ตามหน่วยงานที่ตนมีความสามารถ
หรือที่ตรงกับงานของตนเอง เพื่อนามาพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมในวันนี้ ทางกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฐมนิเ ทศให้แก่บุคลากร
ที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป

