ปี ที่ 49 ฉบับที่ 027 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกรำคม พุทธศักรำช 2565

มรม.เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลและภาษานานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะการทางาน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้
ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี เป็นตัวแทนประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ฝึกอบรม ทักษะดิจิทัลและภาษานานาชาติ
เพื่อการพัฒนาทักษะการทางาน (ศูนย์ ICDL) ในโอกาสนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ กรรมการสภาวิทยาลัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติ (IRIE Intercultural Christmas Fair 2021) ณ อาคารศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม
นางสาวณัฐธิดา กลางประชา ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ แจ้งว่า ทักษะดิจิทัล
นับเป็นอีกหนึ่งในหลายทักษะสาหรับคนทางานที่จาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตขึ้นมา
อย่างต่อเนื่อง ความต้องการกาลังคนที่มีทักษะดิจิทัลจึงเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย และด้วยตระหนักในความจาเป็นนี้
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏมหาสารคมจึงได้เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลและ
ภาษานานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะการทางาน (ศูนย์ ICDL) อย่างเป็นทางการ ถือ เป็นหนึ่งในภารกิจเริ่มต้นปี 2565
ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
3.2โดยศูนย์ ICDL นี้มีภารกิจหลักในการพัฒนากาลังคนและบุคลากรสู่ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมเร่งการผลิตนักศึกษา
และยกระดับบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ EEC เป็นกาลังคนคุณภาพสาหรับทางานในยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตร
ฝึกอบรมทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากลระยะสั้น (Reskills/Upskills) ที่ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในยุคดิจิทัล

สานักบริการวิชาการ ร่วมกับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
สร้างโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยี สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกางกี่ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
พร้อมน าร่องส่ ง เสริม การใช้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมขับ เคลื่ อนชุ ม ชนด้ า นการเกษตรเชิ ง ท่ องเที่ ย ว เพื่ อสร้า งโอกาส
ให้ เกษตรกรรายย่ อยเข้า ถึ ง เทคโนโลยี สร้า งมู ล ค่า สิ น ค้า เกษตร และเพิ่ ม ช่ องทางการตลาด เพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่ า ย
ให้ กับ เกษตรกรขับ เคลื่ อนวิ ส าหกิจ ชุ ม ชนอั จ ฉริย ะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม สู่ การเป็ น มหาสารคามเมื องอั จ ฉริ ย ะ
โดยมีนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมรับฟั งและแนะนา
หลักเกณฑ์ แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้มาตรการฯ ชุมชน depa Digital Transformation Fund for
Community พร้อมนี้ผู้บริหารสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ และบริษัทไอดีไดร์ฟ
จากัด ร่วมเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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แจ้งสรุปประเด็นสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. (โดยการประชุมแบบปกติ
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์) โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ก่ อนเข้าห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก ายน 2564 เป็นที่เรีย บร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุก ารสภามหาวิทยาลัย
จึงขอสรุปประเด็นสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทางบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. รับ ทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสย้อนหลัง 3 ปี เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุ และจัดทาแผนปรับปรุงผลการประเมินในปีถัดไป ทั้งยังเร่งรัดประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลให้ผู้
มีส่วนได้เสียภายในได้รับทราบ และขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบแบบประเมินตามที่ ป.ป.ช. กาหนด
3. รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. รับทราบแผน/รายงานผลปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 รวมจานวนทั้งสิ้น 111 ราย ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1/2564) จานวน 33 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 6/2564) จานวน 78 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 76 ร าย
และระดับปริญญาเอก จานวน 2ราย
6. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
7. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
จานวน 2 ราย
8. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จานวน 1 ราย
9. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จานวน 5 ราย
10. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จานวน 5 ราย
11. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
12. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
13. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางทิพวรรณ คันธา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
14. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยโทณั ฏ ฐชั ย จั น ทชุ ม เป็ น คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประเภท
ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แทนตาแหน่งที่ว่าง
15. เห็น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2565
16. เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยคณบดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน หรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
17. อนุ มั ติ ใ ห้ เ งิ น ที่ เ กิ ด จากเงิ น ผลประโยชน์ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ และค่ า บริ ก ารต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา 13 (1)
แห่งพระราชบัญญัติ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกรมบัญชีกลาง ได้มีแนวปฏิบัติรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ อนุญาตให้เป็นรายได้
ของหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยมีเงินรายได้จากค่าปรับเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด จานวนเงินงบประมาณ 9,439,788.47 บาท และอนุมัติ (ร่า ง)
งบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่ ม เติ ม ) โดยให้ หั ก เข้ า คงคลั ง ในสั ด ส่ ว น 95 : 5 คื อ ใช้ เ ป็ น รายจ่ า ย
จานวน 8,967,700 บาท นาเข้าคงคลัง 472,088.47 บาท
18. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 ราย คือ 1) นางสาวดรุณนภา นาชั ยฤทธิ์ สังกัด
คณะครุศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) สาขาวิชาการศึกษา (6501) เทคโนโลยีการศึกษา (650146) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 2) นางสาวปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) สาขาวิชาการบัญชี (6801)
การบัญชีการเงิน (680101) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 3) นายอุดร อรกุล สังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสต ราจารย์
(วิธีปกติ) สาขาวิชาการศึกษา (6501) ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 4) นางสาวกุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) การสื่อสารการตลาด (610518) ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2 564
5) นายธาดา จันตะคุณ สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธี ปกติ) สาขาวิชาการศึกษา (6501) เทคโนโลยี
การศึกษา (650146) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และ 6) นายรักถิ่น เหลาหา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) สาขาวิชาการศึกษา (6501) เทคโนโลยีการศึกษา (650146) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
19. ส าหรั บ รายละเอี ย ดข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท่ า นสามารถติ ด ตามได้ ที่
https://council.rmu.ac.th/ หรือเว็บ ไซต์ของ “สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม” หลัง จากผู้มีอานาจลงนามเรียบร้ อยแล้ ว อนึ่ง สภา
มหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 หากหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิท ยาลัย
ต้องดาเนินการเสนอเรื่องโดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและ สมบูรณ์ที่สุด จานวน 1 ชุด พร้อม
ไฟล์แนบ ส่งมายังคุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์ภายใน 317
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 เพื่อฝ่ายเลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

