ปี ที่ 47 ฉบับที่ 048 ประจำวันอังคำรที่ 28 เดือน มกรำคม พุทธศักรำช 2563

สำนักบริกำรวิชำกำร จัดโครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพือ่ พัฒนำสังคม
และท้องถิ่น พื้นที่เป้ำหมำย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม
ตำมงบยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำกำรท้องถิ่น ปีงบประมำณ 2563
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร แจ้งว่ำ เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
บ้ำนหนองฮีและบ้ำนเมืองเตำ ตำบลเมืองเตำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหำสำรคำม รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุต ถึงนำค อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมมอบปัจจัยกำรผลิตและกำรติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้ำนหนองฮีและบ้ำนเมืองเตำ ตำบลเมืองเตำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม ภำยใต้โครงกำรบูรณำ
กำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำสังคมและท้องถิ่น กิจกรรมมอบปัจจัยกำรผลิตและกำรติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของกลุ่มเกษตรกรบ้ำนหนองฮีและบ้ำนเมืองเตำ ตำบลเมืองเตำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนโดยกำรส่งเสริมปัจจัยกำรผลิตในกำรสร้ำงรำยได้ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของเกษตรกรด้ำนเศรษฐกิจ
สังคมกำรศึกษำและสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นคลังปัญญำและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้ำนหนองฮีและบ้ำนเมืองเตำ
กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย กำรพัฒนำคุณภำพข้ำวหอมมะลิ, กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ, กำรต่อ
ยอดงำนพัฒนำอำชีพ เช่น กำรทอผ้ำพื้นเมือง กำรแปรรูปข้ำว โดยมีกลุ่มเกษตรกรบ้ำนหนองฮีและบ้ำนเมืองเตำ ตำบลเมืองเตำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม เข้ำร่วมกว่ำ 100 คน

ข่ำวกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ครั้งที่ 1/2563
ตำมที่ สภำมหำวิทยำลัย ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมนิสสัย เวชชำชีวะ ควำมแจ้งแล้วนั้น ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยได้รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันศุกร์ที่
27 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 15/2562 ให้คณำจำรย์ บุคลำกร ได้รับทรำบ โดยสรุปที่สำคัญ ดังนี้
1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดทำงบกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ที่กองคลังได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จำนวน 3 สำเหตุ ได้แก่ สำเหตุที่ 7, 10
และ 12 โดยภำพรวมถือเป็นควำมก้ำวหน้ำและเป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2. สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
3. สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
ยำงและพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมบริหำรงำนก่อสร้ำง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 (WIL) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำและนวัตกรรมสำรสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 (WIL) 5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจดิจิทลั (หลักสูตรสองภำษำ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 6.
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิภำค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4. สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้เทียบเคียงสำขำวิชำ ตำมข้อ 4 ของประกำศ ก.พ. อ. เรื่อง กำรกำหนดชื่อสำขำวิชำ
สำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรและกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรในปัจจุบัน จำนวน 182 รำย และของผู้อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอกำหนดตำแหน่ง จำนวน 146 รำย

(ข่ำวประชุมสภำ ต่อ)
5. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตแิ ต่งตั้ง นำยนรภัทร น้อยหลุบเลำ ให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ รหัส 1110 วิศวกรรมเครื่องกล ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2559
6. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิ ห้ปริญญำ และประกำศนียบัตรบัณฑิต ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2562 รวมจำนวนทั้งสิน้ 289 รำย ประกอบด้วย ระดับปริญญำตรี จำนวน 266 รำย ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 23 รำย
ได้แก่ ระดับปริญญำโท จำนวน 17 รำย ระดับปริญญำเอก จำนวน 6 รำย
7. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิ ห้ปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ
8. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิ ห้เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รำย จำก นำยปรัชญำ ไชยเมือง เป็น นำงสำววิไลลักษณ์ กำ
ประสิทธิ์
9. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิ ห้เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รำย จำก นำยไชยยันต์ สกุลไทย เป็น นำยประภำกร ศรี
สว่ำงวงศ์
10. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รำย จำก นำงสำวอัจฉรำพร เฉลิมชิต เป็น นำงสำวกชณิภำ วำนิชกิตติกูล
11. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รำย จำก นำงอรุณี จันทร์ศิลำ เป็น นำงอัจฉริยำ พรมท้ำว
12. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิให้ปรับลดจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษศึกษำ จำก จำนวน 5 คน เป็น จำนวน 3 คน
13. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิให้ปรับลดจำนวนอำจำรย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตและ
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ให้เหลือเพียง 1 คน คือ รองศำสตรำจำรย์ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
14. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิให้ปรับปรุงแก้ไขมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน หมวดวิชำเฉพำะด้ำน ของ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
15. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิให้ปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชำ ชื่อวิชำ จำนวนหน่วยกิตและคำอธิบำยรำยวิชำ ในกลุ่ม
วิชำชีพครู หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี)
16. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมตั ิงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในกำรจัดสรร
งบประมำณอัตรำร้อยละ 95 และหักเข้ำคงคลังร้อยละ 5 ทั้งนี้ ในกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้มหำวิทยำลัยจัดสรรในอัตรำร้อยละ 80 และหักเข้ำคงคลังร้อยละ 20 โดยให้นำงบประมำณเสนอ
ต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม
17. สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย (ก.อ.ม.) ตำม
ข้อ 5 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ว่ำด้วย คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 12รำย
18. สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ว่ำด้วย จรรยำบรรณของบุคลำกร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
19. สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ว่ำด้วย กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
20. สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบหมำยให้หน่วยงำน “กองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏมหำสำรคำม” เป็นหน่วยงำนประทับเรื่องกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
21. สำหรับรำยละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และคำสัง่ สภำมหำวิทยำลัยฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น ท่ำนสำมำรถ
ติดตำมได้ที่ http://council.rmu.ac.th/newcouncil/ หรือเว็บไซต์ของสภำมหำวิทยำลัย หลังจำกผู้มีอำนำจลงนำม
เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภำมหำวิทยำลัยกำหนดให้มีกำรประชุมครัง้ ที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 หำก
หน่วยงำนใด มีเรื่องที่จะนำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ต้องดำเนินกำรเสนอเรื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรประชุมตำม
ขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสำร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ทสี่ ุด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมำยัง คุณขวัญชนก อำรี
เอื้อ ฝ่ำยเลขำนุกำรสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ชัน้ 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ เบอร์ภำยใน 317 ภำยในวันที่ 5
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อฝ่ำยเลขำนุกำรสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จะดำเนินกำรตำมขั้นตอนและนำเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยต่อไป

