>>>เพื่อดูรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 17/2555
วันที่ 30 ตุลาคม 2555เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 หมวดภารกิจหลัก
4.1.1 การพิจารณากาหนดสาขาวิชาทีล่ าศึกษาต่อโดยได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

4.2 หมวดข้อบังคับ–ระเบียบ-ประกาศ
4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ
4.3.1 การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เงินทดรองราชการคณะวัฒนธรรมศาสตร์)
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล
4.4.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งคณบดี จานวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประจาสานักศึกษาทั่วไป >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน
-ไม่ม-ี
4.6 หมวดอื่นๆ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสานักวิทยบริการ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
5.8 เรื่องอื่นๆ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นที่เสนอ
เสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2555
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2555 โดยไม่มีการแก้ไข

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการดาเนินการติดตาม
ผลการดาเนินการติดตามมติคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 หมวดภารกิจหลัก
(การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
4.1.1 การพิจารณากาหนดสาขาวิชาที่ลาศึกษาต่อโดยได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือ ที่ศธ 0530.1(5.1)/9273 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
เรื่อง ขอบรรจุวาระการพิจารณากาหนดสาขาวิชาที่ลาศึกษาต่อโดยได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยแจ้งว่า ก.พ.อ. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 4 วรรคสอง กาหนดให้ “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัติการวิจัย ใน
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แล้วแต่กรณี ” และสานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้กาหนดแนวทางพิจ ารณาของ ก.พ.อ.
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล้ องกับความต้องการของประเทศ ดังนี้

1. ต้องเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษา อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และ
2. สถาบันอุดมศึกษาเสนอขออนุมัติเฉพาะสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
3. เมื่อ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบสาขาวิชาใดแล้ว ให้แต่ละสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตัว
บุคคลที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ตามข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องการเลื่อนเงินเดือนภายใต้สาขาวิชาที่ ก.พ. ให้ความ
เห็นชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองการเจ้าหน้าที่จึงใคร่ขอนาเสนอคณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาสาขาวิชาที่ลาศึกษาต่อโดยได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการพิจารณา
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 1. สาเนาบันทึกข้อความหนังสือ ที่ ศธ 0530.1(5.1)/9273 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 2. สาเนาบันทึกข้อความหนังสือ ที่ ศธ 0530.1(5.1)/9257 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 3. สาเนาหนังสือภายนอก ที่ ศธ 0509(2)/ว 780 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 4. สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะ/หน่วยงาน

-2ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาขาวิชา
ที่ลาศึกษาต่อโดยได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอ ก.บ.ม./สภา
มหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

4.2 หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ
4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....
ด้วยงานสภาคณาจารย์ได้มีหนังสือ ที่ศธ 0530.1(1.0.3)/685 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555
เรื่อง ขอบรรจุวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณ
วิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2555 โดยแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ครั้งที่ 3/2554 ได้มีมติให้นาจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)มาบังคับใช้โดยอนุโลม
โดยให้ใช้ชื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ….
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณา
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ครั้งที่ 3/2554
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ....
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

4.3 หมวดการเงิน - การคลัง – พัสดุ – งบประมาณ
4.3.1
การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินทดรองราชการคณะวัฒนธรรมศาสตร์)
ด้วยกองคลังและพัสดุได้มีหนังสือ ที่ศธ 0530.1/(6.1)/187 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
เรื่อง ขอบรรจุวาระการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยแจ้งว่าคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอเปิดบัญ ชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินทดรองราชการคณะวัฒธรรมศาสตร์)
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข้อ 14 ที่กาหนดให้การขอเปิด ปิดบัญชีเงินฝากและการโอนเงินใน
บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้ นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และกรณีการขอเปิด ปิดบัญชีและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของส่วนราชการให้อยู่ใน
อานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ ประกอบกับเพื่อ ให้สอดคล้องกับหนังสือแจ้งเวียน
ที่ ศธ 0530.1(7)/ว 2366 เรื่อง การเปิด ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณา
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 1. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 0530.1(6.1)/187 ของกองคลังและพัสดุ ลงวันที่ 10 ตุล าคม
2555
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 2. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 0530.41/1611 ของวัฒนธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข้อ 14
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 4. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 0530.1(7)/ว 2366 ของกองคลังและพัสดุ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
2555
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตดิ ังนี้
1. การเปิดบัญชีเงินฝากทดรองราชการ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เงินทดรองราชการ
คณะวัฒนธรรมศาสตร์)ประเภทออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. การเปิดบัญชีเงินทดรองราชการชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เงินทดรองราชการคณะ
วัฒนธรรมศาสตร์)ประเภทกระแสรายวันกับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. มอบกองคลังและพัสดุนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล
4.4.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งคณบดี จานวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไป
ด้วยสานักศึกษาทั่วไปได้มีหนังสือ ที่ศธ 0530.25/1900 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เสนอขอบรรจุ
วาระการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไปกลุ่มคณบดี โดยแจ้งว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดาเนินงานของสานักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553 ซึ่งตามความใน
ข้อ 12 วรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจาสานัก ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ เป็น
กรรมการโดยตาแหน่ง คณบดีจานวนสามคนซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย และกรรมการซึ่ งอธิ ก ารบดี แ ต่ง ตั้ง โดยค าแนะน าของผู้ อ านวยการจากข้ าราชการและ
พนักงานในสานัก หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสานัก จานวน ไม่เกินสี่คนและวรรคสาม กรรมการที่
อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ ประกอบกับ
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4373/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไป ลงวันที่ 10
กันยายน 2553 ให้คณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไปดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2553 เป็นต้น
ไปนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไปตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ 4373/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไป และคาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ 356/25555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไปแทนตาแหน่งที่ว่าง ได้ครบวาระแล้วตั้งแต่
วันที่ 24 สิงหาคม 2553 จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดารง
ตาแหน่งคณบดี จานวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไป
เอกสารประกอบการพิจารณา
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดาเนินงานของสานักศึกษาทั่วไป
พ.ศ.2553
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 2. คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4373/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ศึกษาทั่วไป ลงวันที่ 10 กันยายน 2553
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด 3. คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 356/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ศึกษาทั่วไปแทนตาแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ 10 กันยายน 2553
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
จานวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาสานักศึกษาทั่วไป
มติ

4.5 หมวดการประกันคุณภาพการศึกษา – กพร.-บริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน
-ไม่ม-ี

4.6 หมวดอื่นๆ
4.6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2556
เพือ่ ให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ฝ่ายเลขานุการจึงดาเนินการจัดทาแผนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
2556 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี
1. นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมภารกิจด้านบริการ
วิชาการสู่ชุมชน มมส และคณะเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อักขราทร จุฬารัตน์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อม
ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมภารกิจของคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยได้ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ตาบลยาง
น้อย อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตร หนึ่ง
ชุมชน” โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดแก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัต ว์น้าอาเภอโกสุม
พิสัย จากัด ซึ่ งรั บผิ ด ชอบและดาเนินการโดยหลักสู ตรประมง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงการสร้ างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาและสหกรณ์ฯ และยัง
เป็นการต่อยอดขยายผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการช่วงบ่ายคณะได้เยี่ยมชมแปลง
เรียนรู้ยางพารามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ตักสิลา โครงการตามแนวพระราชดาริการผลิต
ข้าวสุขภาพแบบอินทรีย์ (นาข้าวอินทรีย์) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ(ฟาร์ม มมส)
ซึ่งรับผิดชอบและดาเนินการโดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราไพ
เกณฑ์สาคู คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน และคณะทางานร่วมให้การต้อนรับ มีการสาธิตเพาะ
กล้ายางพารา ฝึกการติดตากล้ายางพารา โดยนิสิตคณะเทคโนโลยี
2. นิสิตคณะเทคโนโลยีเข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา จากโครงการประกวด
ประดิษฐ์ด้านการเกษตร
ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นิสิตคือนายสิทธิศักดิ์ พันธุ์สาง นายสุขสันต์ อิ่มพันธุ์และนายจิระศักดิ์ สีดา นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ
คณะเทคโนโลยี เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ผลงาน “อิฐมวลประสานและอิฐตัว
หนอนจากเปลือกหอยเชอรรี่” จาก โครงการประกวดประดิษฐ์ด้านการเกษตร สาหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ฯ
จั ด โดยส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (สวก.) ณ โรงแรมเซนธารา โซฟิ เ ทล แกรนด์ ลาดพร้ า ว
กรุงเทพมหานคร
3. สานักงบประมาณติดตามผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเยี่ยมชม
กิจกรรมบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี
เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร
จากสานักงบประมาณ นาโดย นายธีรเดช ถิรพร ผู้อานวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนภัสสร แนววงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการ และนายธเนศ เพชรโชติ นักวิเคราะห์
งบประมาณชานาญการ ในการประชุมติดตามผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรับทราบปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง โดยคณะได้ลงพื้นที่เยีย่ มชมแปลงเรียนรู้ยางพารา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งดาเนินการโดยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
1. ข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงหนังสือพิมพ์
ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้นาเสนอข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างข่าวสารที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ข่าวสารมีคุณค่า
ต่อสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนกับองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอนาเสนอ ดังนี้
1. ไทยรัฐ นายกสภามหาวิทยาลัยลงพื้นที่เยี่ยมชมภารกิจม.มหาสารคาม
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ปีที่ 63 ฉบับ ฉบับที่ 19978 หน้า 15
2. ข่าวสด บรรณอาทร วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7981 หน้า 23
3. บ้านเมือง สิงห์ทอง วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3238 หน้า 13
4. คม ชัด ลึก เยีย่ มชม วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4007 หน้า 10
5. มติชน ส่งมอบระบบห้องสมุด ร.ร. วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 12631
หน้า 8
6. ข่าวสด มมส.ตัง้ เวทีมหาสารคามวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
ปีที่ 22 ฉบับที่ 7985 หน้า 23
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2. เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ด้ ว ยกองประชาสั ม พั น ธ์ แ ละกิ จ การต่ า งประเทศ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ได้ผลิตข่าวรายสัปดาห์มหาวิ ทยาลัยมหาสารคามและสารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา เพื่อให้นักเรียน
นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอก รับทราบข่าวสารและรางวัลที่ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอ
นาเสนอ ดังนี้
1. สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2555
2. สารรอบรั้วเหลืองเทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 41 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต
1. สรุปผลการดาเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555
1. การจัดสรรงบประมาณ กองทุนกู้ยมื เงิน (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดสรรวงเงินจากสานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555 แยกเป็นประเภทได้ดังนี้
ตารางจานวนคนและวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน กยศ.
จานวน (คน)
จานวนเงิน
ประเภทผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)
ค่าเทอม
ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง
16,000
366,208,720
ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่
2,141
49,329,091
18,141
415,537,811
รวม
ตารางจานวนคนและวงเงินที่ยื่นความประสงค์
ประเภทผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)
ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง
ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่

ค่าครองชีพ
422,400,000
56,552,400
478,952,400

จานวน (คน)
16,166
a2,390
18,556

รวม
ตารางจานวนคนที่ดาเนินการจัดทาสัญญาจัดส่งธนาคาร
จานวน (คน)
จานวนเงินค่าเทอม
ประเภทผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)
ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง
ประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่

157,233,560
18,359,310
175,592,870

186,934,000
20,345,600
207,279,600

ตารางจานวนนิสตกู้ยืม กยศ. แยกออกเป็นคณะ (ประเภทต่อเนือ่ ง)
คณะ
จานวนนิสิตกู้ยืม(ราย)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
896
คณะการบัญชีและการจัดการ
4,029
คณะเทคโนโลยี
594
คณะพยาบาลศาสตร์
243
คณะแพทยศาสตร์
146
คณะเภสัชศาสตร์
208
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
978
คณะวิทยาการสารสนเทศ
972
คณะวิทยาศาสตร์
1,090
คณะวิศวกรรมศาสตร์
820
คณะศิลปกรรมศาสตร์
247

จานวนเงิน(บาท)
22,671,330
101,296,850
12,846,200
5,086,600
4,357,500
5,603,200
18,938,500
21,006,800
23,016,850
21,994,200
4,717,300

รวม

15,269
1,700
16,969

ค่าครองชีพ

คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิลัยดุริยางคศิลป์
รวม

1,263
413

24,354,500
8,809,300

330
691
455
1,767
127
15,269

7,664,200
15,252,500
9,813,900
34,015,030
2,722,800
344,167,560

ตารางจานวนนิสตกู้ยืม กยศ. แยกออกเป็นคณะ (ประเภทรายใหม่)
คณะ
จานวนนิสิตกู้ยืม
จานวนเงิน(บาท)
(ราย)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100
2,677,460
คณะการบัญชีและการจัดการ
580
14,838,300
คณะเทคโนโลยี
74
1,534,100
คณะพยาบาลศาสตร์
14
286,200
คณะแพทยศาสตร์
12
445,200
คณะเภสัชศาสตร์
7
163,800
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142
2,683,400
คณะวิทยาการสารสนเทศ
113
2,334,700
คณะวิทยาศาสตร์
75
1,520,900
คณะวิศวกรรมศาสตร์
72
1,964,600
คณะศิลปกรรมศาสตร์
28
519,200
คณะศึกษาศาสตร์
64
1,209,600
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
43
940,000
และนฤมิตศิลป์
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
47
1,057,800
คณะสาธารณสุขศาสตร์
37
801,300
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
54
1,102,850
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
221
426
วิลัยดุริยางคศิลป์
17
358,200
รวม
1,700
38,704,910
2. การจัดสรรงบประมาณ กองทุนกู้ยืมเงิน (กรอ.) ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดสรรวงเงินจากสานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ใน
อนาคต ประจาปีการศึกษา 2555 แยกตามกลุ่มเข้าข่าย และกลุ่มไม่ข่ายได้ดังนี้

ตารางที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
ประเภทผู้กู้ยืมเงิน (กรอ.)
จานวน (คน)
ประเภทรายใหม่
ประเภทต่อเนือ่ ง
7
7
รวม

จานวนเงิน
316,400
316,400

3. การจัดสรรงบประมาณ กองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดสรรวงเงินกองทุนฉุกเฉินสาหรับนิสิตที่ขอกู้ยืม ประจาปี
การศึกษา 2555 ดังนี้
สรุปยอดผู้กู้ยืมเงินฉุกเฉินแยกเป็นคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ลา
ลาดับ
คณะ
จานวนคน
1
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
17
2
คณะการบัญชีและการจัดการ
142
3
คณะเทคโนโลยี
2
4
คณะพยาบาลศาสตร์
2
5
คณะแพทยศาสตร์
2
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
7
คณะวิทยาการสารสนเทศ
9
8
คณะวิทยาศาสตร์
1
9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
คณะศึกษาศาสตร์
3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
5
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
6
ศิลปกรรมศาสตร์
1
รวม
4. สถิติสัญญาแก้ไข
จานวนคน (ราย)
680

213
จานวนเงิน (บาท)
13,315,854

ลาดับที่
1

2

3

5. รายงานผลการดาเนินการจัดโครงการ ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
วัน/ สถานที่
งบประมาณ เป้าหมาย เข้าร่วม
เดือน/ปี/ที่
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่
29 มีนาคม 2555 ห้องประชุม
12,000
66
66
ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อ
3 กอง
การศึกษาประจาคณะ ประจาปี
กิจการนิสิต
การศึกษา 2555
อาคาร
พัฒนานิสิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืม
วันพุธที่ 18
ณ อาคาร
32,700
5,567 5,500
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กรกฎาคม 2555 พลศึกษา
การศึกษา ประเภทต่อเนื่องจาก
สถาบันอื่น และรายใหม่
ประจาปีการศึกษา 2555
โครงการอบรมนิสิตกู้ยืมเงิน
มิถุนายน –
ทุกคณะ
ไม่ใช้
18,556 16,000
ประจาคณะ ประจาปีการศึกษา สิงหาคม 2555
งบประมาณ
2555

ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ
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5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ
1. ผลงานอาจารย์
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่
อาจารย์ ดร.พนิดา ทรงรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2555
และอาจารย์ ดร.ลักษณา เถาว์ทิพย์รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2555

2. พัฒนานิสิต
2.1 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการลงทุน ” ณ ห้อง
อบรม B – 314 และ B -315 สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555
โดย ดร.พัลลภ ฉางข้าวชัย ประธานกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ The Power Legal
Group ผู้มากด้วยประสบการณ์ ด้านการสอนและฝึกอบรม (การซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการลงทุน เทคนิคการวิเคราะห์
หุ้น และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์สารสนเทศทางด้านการเงินให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนนัก
ลงทุน และผู้สนใจทั่วไป

2.2 โครงการอบรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มีกาหนดจัด“โครงการอบรมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”ITPE(Information Technology Professional
Examination) ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2555 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
โดยมีอาจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล เป็นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
3. พัฒนาภูมิทัศน์
คณะวิทยาการสารสนเทศ และสโมสรนิสิต จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อถวายราชสักการะฯ
โดยการจัดให้มีกิจกรรมทาความสะอาด ตกแต่งสถานที่ภายในอาคาร ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ อาคารปฏิบัติการ
สารสนเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ทาให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

4. ทานุบารุงศาสนา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เข้าร่วมทอดเทียนปัญญาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านสู่โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราช ที่วัดโคกเครือ บ้านโคกเครือซูด
ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบและ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา 5
ธันวาคม 2555

5. โครงการบริการวิชาการ
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านสื่อนฤมิต เป็นต้น เกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนไหวและทักษะการใช้เครื่องมือจับการ
เคลื่อนไหว (Motion Capture) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ และชมผลงาน
นิสิตของแต่ละหลักสูตร
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5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสานักวิทยบริการ
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 แจ้งการใช้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศช่วงปิดภาคการศึกษา
สานักวิทยบริการขอแจ้งแนวปฏิบัติสาหรับนิสิตทุกชั้นปี นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการใช้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ ช่วงปิดภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูร้อน
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เพื่อใช้บริการได้ดังนี้
1. นิสิต ต้องมีหนังสือที่คณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง นักเรียนโรงเรียนสาธิต ต้องมี
หนังสือที่ผู้อานวยการโรงเรียนหรือครูประจาชั้นเป็นผู้รับรอง (ทั้งนี้เป็นการรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต และ
นักเรียนในปัจจุบนั รับรองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าปรับ หรือทรัพยากรสูญหาย และ
เป็นการบริหารความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ)
2. นาเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน สานักวิทยบริการ
ได้ทั้งสองหน่วยบริการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสานักวิทยบริการทั้ง
สองหน่วยบริการ บริการยืม - คืน สานักวิทยบริการ อาคาร A โทร. 0-4375-4322-40 หมายเลขภายใน 2406
หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ โทร. 0-4375-4322-40 หมายเลขภายใน 6072
 งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
สานักวิทยบริการ ร่วมกับศูนย์หนังสือและฝ่ายระบบจัดการทรัพย์สนิ และหารายได้ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 5-9
พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ A, B, C, D เพือ่ เป็นการจัดหาหนังสือที่
รวดเร็วทันความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการ
ออกร้านจาหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลายประเภท
จากบริษัท ห้างร้านชั้นนากว่า 30 ร้านค้า จานวน 60 บูธ จาหน่ายในราคาเป็นกันเองพร้อมส่วนลดมากมาย
ขอเชิญเลือกและแนะนาสั่งซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่ตรงตามความต้องการของท่านเข้าสานัก
วิทยบริการ เพื่อนาออกให้บริการต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
บริการวิชาการแก่ชุมชน
 ออกให้บริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสานักวิทยบริการ ออกให้บริการแก่
ชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน มีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านดอนสวรรค์ ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ได้นากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น หนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม, เกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่านสาหรับเยาวชน, รูปภาพ
ระบายสี, ชุดวิดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการคิดเร็วทางคณิตศาสตร์, หนังสือทามืองานประดิษฐ์ดอกไม้
จากกระดาษและใบเตย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายออกให้บริการ มีนักเรียน เยาวชนและประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ พร้อมรองผู้อานวยการ ให้การต้อรับ
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tham และคณะจานวน 10 คน จาก College of Education, Hue University,
Hue city, Vietnam เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ห้องสารสนเทศอาเซียน และการให้บริการของ
สานักวิทยบริการ

 ให้บริการวิชาการแก่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สานักวิทยบริการ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2555 ได้รบั นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 4 กลุม่ คือ
1. นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 2 คน
เข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2556 โดยฝึกงานทุกกลุ่มงาน
2. นิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 2 คน เข้าฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยฝึกงานทุกกลุ่มงาน
3. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 1
คน เข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยฝึกเฉพาะกลุม่ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 3 คน เข้าฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยฝึกงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย

ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพ
 ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2554 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
สานักวิทยบริการ ได้จัดทารายงานประจาปี 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ 2554
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล พื้ นฐานของส านัก วิท ยบริ ก าร สถิ ติ และผลการด าเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ 8 ด้ า นของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการประเมินคุณภาพ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการดรรชนีสมรรถนะสาคัญ
และประมวลภาพเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ในรอบปี พร้อมนาเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบ และดูฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่ http://www.library.msu.ac.th หรือสืบค้นได้ที่ Web OPAC
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ร่วมทาบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปี 2555
บุคลากรสานักวิทยบริการ ร่วมทาบุญตักบาตรร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2555 เพื่อเป็นการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดกู่แก้ว ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2555

 ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ พร้อมรองผู้อานวยการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายสักการ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจาปี 2555
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
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5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
1. ทอดเทียนภูมิปัญญา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทอดเทียนภูมิปัญญา ณ บ้านโคกเครือ ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดโดยสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ได้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และจะมีการดาเนินกิจกรรม“ศึกษาภูมิ
วัฒนธรรม โดยฟื้นฟูการอ่านอักษรโบราณในชุมชน”ในช่วงเดือนเมษายน 2556

2. การจัดงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานและงานเชิดชูเกียรติศิลปิน
พื้นบ้านอีสาน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กาหนดจัดงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน และงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานประจาปี 2555 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555
ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
- ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
- การประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ สีสันสดสวย ด้วยศิลปวัฒนธรรมอาเซียน”แบ่งเป็น
ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3-6 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
-พิธีราชสักการะอัครศิลปินทั้ง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 9)
-การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับรางวัลและศิลปินรับเชิญ
-การมอบรางวัล “นาคราชทอง” สาหรับศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรม

-การอบรมด้านอาชีพ “ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว”
-ชมนิทรรศการผลงานศิลปินพื้นบ้าน
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็น
การชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน :
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 3 โครงการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์
1. นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2555 อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ ผู้ช่วยคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ได้นานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เข้าถวายบังคมพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก และได้นาพานพุ่มไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ ศาลาศิริราช 100
ปี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน โถงสร้าง
แรงบันดาลใจ ณ ชั้น 4 หอสมุดศิริราช ห้องมหิดลอดุลเดช ที่บรรจุลายพระหัตถ์สมเด็จพระบิดา ในการจดบันทึก
รายวิ ช าต่ า งๆในการเรีย นแพทย์ แ ละทรงเป็ น ต้น แบบของการเป็ น นั ก ศึก ษาแพทย์ ที่ดี และได้ศึ ก ษาดู ง าน
พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ประจาปีการศึกษา 2556

เมื่อวัน ที่ 20 ตุล าคม 2555 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ประจาปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้เข้าสอบทั้ง 2 หลักสูตร
จานวน 1,173 คน จากยอดผู้สมัครจานวน 1,197 คน

3. โครงการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพชุมชน

ระหว่างวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านพลับพลา ตาบลพลับพลา อาเภอเชียงขวัญ
จัง หวั ดร้ อ ยเอ็ ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ร่ว มกั บคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ และคณะ
วิ ท ยาการสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ได้ จั ด โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน โดยนิ สิ ต ได้ อ อกฝึ ก
ปฏิบัติงานสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนตาบลพลับพลา อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
ทักษะการทางานในชุมชนแก่นิสิต และให้ประชาชนในชุมชนรู้ถึงวิธีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเข้าใจใน
ประโยชน์ของการรักษาสุขภาพร่างกาย ดูแลสุขภาพอนามัยในชุมชน
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ
<<<วาระย้อนกลับ

5.8 เรื่องอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2555 กาหนดให้มีขึ้น
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

<<<กลับไประเบียบวาระ

>>>วาระถัดไป

<<<วาระย้อนกลับ

รายงานการผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2555
ครั้งที่
เรื่อง
11/2555 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับ
วันที่ 24 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
กรกฎาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
2555

มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
มอบคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า หน่ ว ยกิ ต และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทาง รูปแบบ วิธีการ
ในการปรั บ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ให้ มี อั ต ราเท่ า กั น และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให้ มี อั ต ราต่ า งกั น โดยให้
พิ จ ารณาในภาพรวมและนํ า ข้ อ มู ล อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบการพิจารณา

การดําเนินการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
โดยมอบให้กองแผนงานสํารวจเกีย่ วกับการปรับค่าธรรมเนียม
และค่าหน่วยกิต ไปยังคณะ/หน่วยงานและรวบรวมเสนอ
พิจารณาในที่ประชุมต่อไป

เรื่องที่ต้องดําเนินการต่อ

ครั้งที่
เรื่อง
13/2555 หารือแนวทางปฏิบัติการนําส่งเงิน
วันที่ 21 โครงการวิจัยร้อยละ 10
สิงหาคม
2555

มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
การดําเนินการ
1. ให้ความเห็นชอบหักเงินสมทบมหาวิทยาลัยร้อยละ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
10 ในงวดแรกของการได้รับเงินจากแหล่งทุน
เพือ่ พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 13
ภายนอกของโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 4.3.1
หากมีความจําเป็นไม่สามารถให้หักในงวดแรกได้ให้ขอ
อนุมัติอธิการบดีเป็นรายๆ เพื่อขอหักเงินสมทบ
มหาวิทยาลัยในงวดสุดท้ายหรืองวดอื่นๆ ของการ
ดําเนินการโครงการนั้นๆ
2. มอบกองคลังและพัสดุและกองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ หารือร่วมกันเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติการ
นําส่งและเบิกเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงิน
สนับสนุนวิจัยและโครงการบริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก
ทั้ ง นี้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ มี ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อ เสนอแนะให้ค ณะ/หน่ วยงานที่ไ ด้รับ ทุน อุ ดหนุ น
การวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกที่
จะทํ า เรื่ อ งนํ า ส่ ง เงิ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ร้ อ ยละ 10
รวบรวมเอกสารส่งผ่าน
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อส่ง กอง
คลังและพัสดุดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้แจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

เรื่องที่ต้องดําเนินการต่อ

ครั้งที่
15/2555
วันที่ 18
กันยายน
2555

เรื่อง
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการ
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี)

มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบคณะสั ต วแพทยศาสตร์ แ ละกอง
แผนงาน ตรวจสอบข้ อ มู ล และประสานหน่ ว ยงาน
เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ขององค์กรการบริหารส่วนตําบล
โนนราษี ในการจัดสร้าง”ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
(โรงพยาบาลสั ต ว์ ใ หญ่ เขตพื้ น ที่ โ นนราษี ) โดยที่
ประชุ มได้ไ ด้มี ข้อ สัง เกตและข้อ เสนอแนะว่ า ในการ
ดํ า เนิ น การด้ ว ยความชั ด เจนมี เ อกสารหรื อ หนั ง สื อ
ยืน ยันจากหน่ว ยงานที่จ ะบริจาคที่ดิน ให้ดํา เนินการ
จั ด ตั้ ง โรงพยาบาลสั ต ว์ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง จะต้ อ ง
ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอํานาจในการลงนามเกี่ยวกับ
ที่ดินให้ชัดเจนและอาจจะต้องมีการประชาพิจารณ์กับ
ประชาชนที่อยู่รอบๆ พื้น ที่ ซึ่ง ทุกขั้น ตอนจะต้องมึ
ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการอย่างยิ่ง

การดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนราษีจะดําเนินการจัดทําประชา
วิจารณ์การใช้พื้นที่ขององค์กรการบริหารส่วนตําบลโนนราษี ใน
การจัดสร้าง”ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
เขตพื้นที่โนนราษี) กับชาวบ้านใกล้เคียงในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนราษี

เรื่องที่ต้องดําเนินการต่อ

ครั้งที่
เรื่อง
17/2555 การพิจารณากําหนดสาขาวิชาที่ลาศึกษาต่อ
วันที่ 30 โดยได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของ
ตุลาคม บุคลากรมหาวิทยาลัย
2555

มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ม อบให้ ค ณะ/หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบสาขาวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้กรอบ
การพิจารณาสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามโครงการ
ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รวมไปถึงสาขาวิชา
ที่ มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น
ดํา เนินการส่ง ไปยังกองการเจ้า หน้าที่ ภายใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เพื่อรวบรวมข้อมูล
เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง

การดําเนินการ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 13
พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 3.2

เรื่องที่ต้องดําเนินการต่อ

<<<กลับไประเบียบวาระ
<<<วาระย้อนกลับ

>>>วาระถัดไป

COLLABORATION AGREEMENT
INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM
BETWEEN
MAHASARAKHAM UNIVERSITY
AND
KALMYK STATE UNIVERSITY

I. INSTITUTIONS & PURPOSES
The purpose of the Agreement is to establish an affiliation between Kalmyk State
University (hereinafter referred to as “KalmSU”) and Mahasarakham University
(hereinafter referred to as “MSU”) to implement a university-wide student exchange
program.

II. DEFINITION
In this Agreement, unless the content will otherwise imply, “exchange” shall mean a onefor-one exchange of students from each university; “exchange students” shall mean
students participating in the exchange implemented herein; “home institution” shall mean
the university at which the student intends to graduate; and “host institution” shall mean
the university which has agreed to receive the exchange students from the home
institution.
III. PRINCIPLES IN RECIPROCITY
1.
2.
3.

4.

Exchanges shall be reciprocal and balanced over the duration of this Agreement.
Exchange students shall pay tuition and fees to their home institution while
tuition and fees will be waived at the host institution.
Each university may send up to 6 one-semester students, as the number shall be
calculated in terms of “student semesters/terms” (e.g., one student for one
academic year equals two student semesters/terms). However, this number may
vary in any given year, provided a balance of exchanges is obtained over the term
of the Agreement. The normal exchange period shall be one semester or one
academic year.
To encourage the active interchange of students, students from KALMSU will be
permitted to engage in MSU’s International Summer Campus program
administered each year for one (1) - week in summer months. In maintaining the
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5.
6.

7.

8.

balance of exchange, one (1) summer student will be admitted as the equivalent of
one full-year student.
In the event of an anticipated imbalance, either party may suspend or reduce
intake or outflow of students to establish the balance.
Exchange students will not be charged for application or tuition fees at the host
institution. The host institution may collect certain mandatory fees (e.g., health
services) from incoming students, which are not required by the outgoing
students. All such fees will be specified in advance.
Exchange students will be accorded the rights and privileges of regular attendance
at the host institution, excluding the rights to matriculate and/or earn degrees at
the host institution.
The exchange program shall be administered through International Office of
Kalmyk State University and the Office of International Affairs of Mahasarakham
University.

IV. APPLICATION & ADMISSION
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Students who wish to participate in the exchange shall submit applications to the
international programs coordinator (or other designated official) of their home
institution.
Exchange students shall be nominated on the basis of criteria determined by the
home institution. However, all students must have completed at least two
semesters of study at the home institution before beginning the exchange period
and have demonstrated superior academic achievement and meet a language
proficiency requirement, defined as the capability for a student to succeed
academically at the host institution. The host institution reserves the right to
review these students and to make the final decision concerning their admission.
The names of students undertaking the exchange, together with relevant academic
information, including a list of classes/modules each student wishes to take, will
be sent to the host institution approximately four months prior to the exchange
taking place.
The host institution international programs coordinator shall arrange for
appropriate review of applications and selection of applicants, and shall notify
successful candidates via the international programs coordinator for MSU not
later than May 1 for the fall semester/term and November 15 for the spring
semester/term; and for the international programs coordinator for KALMSU no
later than July 10 for the 1st semester/term and 2nd semester/term. This
notification should include an evaluation of the availability of preferred
classes/modules.
While students nominated by their home institution will normally be accepted by
the host institution, the host institution international programs coordinator retains
the right to review these students and to make the final decision concerning their
admission. Lack of availability of desired classes may result in denial of
otherwise qualified applicants.
The host institution international programs coordinator will assist in the
procurement of all visa documents for exchange participants.
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V. REGISTRATION, FEES, & RECORDS
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Exchange students shall pay tuition and fees at their home institution. Neither
university shall request charges from exchange students for tuition or application.
Students will receive all orientation and registration materials from their host
international programs coordinator with instructions to go through the normal
registration procedures of that institution, abiding by the established deadlines.
While effort will be made to assist students in enrolling in the classes they prefer,
there is no guarantee of specific classes.
All students must register on a full-time basis. (At MSU full-time enrollment
requires 15 for undergraduate and 12 for graduate credits per semester)
Records will be established for exchange students as if they were regularly
matriculated students of the host institution. An official transcript of course work
and grade will be mailed to the Registrar of the home institution at the completion
of each semester of attendance.
Any academic credit that the student receives from the host institution may be
transferred back to the home institution in accordance with procedures determined
by the home institution.
An exchange student who wishes to participate in a foreign language program in
addition to the courses taken during the exchange semester may do so upon
payment of established session fees to the host institution.

VI. STUDENT OBLIGATIONS
1.

2.

3.

4.

5.

Exchange students will be responsible for ensuring their own international
transportation either arranged individually or by the sending institution. Travel
costs will be the responsibility of the individual exchange students.
Exchange students are responsible for securing their own financial support, and
the host institution bears no responsibility for providing funds to an exchange
student for any purpose.
Exchange students are responsible for securing their own housing
accommodations, but the host institution will provide assistance and support in
locating appropriate housing. Students interested in living in university housing, if
available, should apply to the housing office of the host campus through the host
international exchange coordinator.
Exchange students are required to be covered by health insurance valid in the host
country. Proof of health insurance valid in the Russian Federation, or purchase of
health insurance at KALMSU will be required for exchange students from MSU.
Exchange students from KALMSU will be required to purchase the
Mahasarakham University Student Health Coverage.
The obligations of the two institutions under this Agreement are limited to the
exchange students only and do not apply to partners or dependents. Expenses of
accompanying partners/dependents are the responsibility of the exchange
students.
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6.

7.

VII.

Each institution reserves the right to dismiss any participating student at any time
for academic or personal misconduct in violation of established regulations of the
host institution and the host country. The dismissal of a participant shall not
abrogate the agreement for the arrangements regarding other participants.
Exchange students are subject to the same rules and regulations as local students.
Upon completion of the exchange period at the host institution, the participating
students must return to their home university. No extension of stay will be
authorized unless otherwise specified by the home institution.
PERIOD OF AGREEMENT & REVISION
This Agreement shall be executed on the date of signature and remain in effect for
three (3) years. It shall be extended automatically for an additional period of three
(3) years at each expiration date unless either party gives three (3) months’
advance notice in writing to terminate the Agreement. Both MSU and KALMSU
shall engage in mutual consultation and negotiation in the event(s) any major
issue(s) arise in connection with this Agreement. In the case of any discrepancies
arising from this Agreement, either institution may terminate with three (3)
months’ prior notice, provided that exchanges in progress, or agreed to, are not
interrupted. In addition articles of this Agreement may be revised upon mutual
consultation of the both parties herein.

VIII.

SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute arising out of the interpretation, implementation or
application of the provisions of this Agreement will be settled amicably by mutual
consultation or negotiation between both parties without reference to any third
party or international tribunal.

For this purpose, the responsible parties will be the Rector of KALMSU and the
President of MSU.

Signed on behalf of:

Signed on behalf of:

Kalmyk State University

Mahasarakham University

BADMA SALAEV
Rector
Kalmyk State University

SUPACHAI SAMAPPITO
President
Mahasarakham University

Date:

Date:
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The Coordinators are:
For Mahasarakham University
Name:
Position:
Address:

Telephone:
Fax:
Email:

Tharnthip Kaeothachat
International Relations Officer
International Relations Office,
Mahasarakham University,
Khamriang Sub-district,
Kantarawichai District,
Maha Sarakham 44150 Thailand
+66 4375 4241
+66 4375 4241
tharnthip.k@gmail.com

For Kalmyk State University
Name: Kermen Bolaeva
Position: Head of the Office of International Affairs
Address: Kalmyk State University,
358000, 11 Pushkin Str., Elista,
Republic of Kalmykia, Russia
Telephone: (+784722)-23900
Fax:
(+784722)-23900
Email:
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<<<วาระย้อนกลับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------โดยทีส่ มควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพอันเป็นไปตามหลักวิชาการและ
วิชาชีพวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.
๒๕๓๗ และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑
ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณ
วิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติอื่นใดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“นักวิจัย”
หมายถึง คณาจารย์ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาและพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ที่ มี ห น้ า ที่ ส อนและวิ จั ย
และให้หมายความรวมถึงนักวิจัยหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําวิจัย
ข้อ ๕ ให้ นั ก วิ จั ย ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นการทํ า วิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัย และให้นําจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการดําเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ

แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม
ชื่อเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555
( ) วาระเพื่อพิจารณา
( ) วาระแจ้งเพื่อทราบ
( ) อื่นๆ .......................................................
หลักการและเหตุผล (สรุปสาระสําคัญของการนําเสนอ)
ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ได้ประชุม ครั้งที่ 3/2554 โดยมีมติในการ
ประชุ ม ให้ นํ า จรรยาวิ ช าชี พ วิ จั ย และแนวทางปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยให้ใช้ชื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและ
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและ
เพื่อจะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ครั้งที่ 3/2554
ข้อบังคับและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการนําเสนอ (ถ้ามี)
ประเด็นทีน่ ําเสนอ
เสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและ
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555
ชื่อหน่วยงานที่นําเสนอ
สภาคณาจารย์
โทร. 043754181 ภายใน 1403 , 1404
ชื่อผู้ชี้แจง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ตําแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์
โทร. 081-9559080

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใน ๑๔๐๓ , ๑๔๐๔
ที่ ศธ ๐๕๓๐.๑ (๑.๐.๓)/๖๘๕
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อเข้าที่ประชุม
เรียน รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ได้ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ โดยมีมติใน
การประชุ ม ให้นํา จรรยาวิ ช าชี พวิ จัย และแนวทางปฏิบัติ ของสํ านัก งานคณะกรรมการวิจั ย แห่ งชาติ (วช.)
มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยให้ใช้ชื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพและ
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๕
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านพิจารณาเห็นชอบและเสนอเข้าที่
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
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รายยงานนผล
โครงกการ/กิจกรรม
จ
ตามประ
ต
ะเด็นกาารชี้นาํ ป้ปองกัน หรือแก้ก้ปัญหาา
สัสงคม ประจํ
ป าปีปงบประะมาณ พ.ศ.
พ 2555
ปประเด็นทีท่ 2 ภายนอกสสถาบัน : การส่งเสริ
ง มแและสืบสาน
ส
โครงการอันเนืนื่องมาจจากพระะราชดําาริิ
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โครงการ/กิจกรรม
1. ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารโบราณวัดมหาชัย
วัตถุประสงค์
1. มีฐานข้อมูลด้านเอกสารโบราณเพื่อการสืบค้นทางวิชาการได้สะดวก
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความก้าวหน้าและเป็นเอกลักษณ์ด้านการรักษา สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อเนื่อง
ที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เป็นแหล่งบริการด้านข้อมูลเอกสารโบราณ แก่นสิ ิตนักศึกษาและผูส้ นใจ
กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิต/ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ จํานวน 100 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 54 – ก.ย. 55
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียน/สถาบัน
2. จํานวนผู้ใช้บริการข้อมูล นิสิต/ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
คณะ/หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
ผลการดําเนินงาน
มีหน่วยงานเข้าศึกษา/ดูงาน ใน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารโบราณวัดมหาชัย จํานวน 8
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จํานวน 212 คน ดังนี้
1. สาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จํานวน 80 คน
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นําโดยอาจารย์ดาวใจ ศรีสองเมือง จํานวน 6 คน
3. อาจารย์รังสิมา เลิศจรรยารักษ์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ Prof. Leedom Leffert จาก
Fellowship (ACM) Singapore จํานวน 2 คน
4. คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จํานวน 30 ท่าน นําโดย ศาสตราจารย์
กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

-25. ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล นําโดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ “ศึกษาอักษรขอมลาวของชาวลาวเวียงตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 15 ท่าน
6. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชม จํานวน 3 ท่าน
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา จํานวนทั้งสิ้น 30 คน
8. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 46 คน
ประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
1. มหาวิทยาลัยได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในใบลานและเอสารโบราณอื่นๆในระบบดิจติ อล
2. มีฐานข้อมูลด้านเอกสารโบราณเพื่อการสืบค้นทางวิชาการที่สะดวก เหมาะสมกับยุคสมัย
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความก้าวหน้าและเอกลักษณ์ด้านการรักษา สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
1. เป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาในภาคอีสานแห่งเดียวที่ได้ดําเนินงานด้านการสํารวจ อนุรักษ์และเผยแพร่
งานด้านเอกสารใบลานอย่างจริงจัง สามารถเป็นตัวอย่างชี้นําให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของเอกสารโบราณ รวมถึง
เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

การได้รับยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
-

-3โครงการ/กิจกรรม
2. การรวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผนฝี
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเตรียมการประกาศกําหนดเป็นตํารับยาแผนไทยและ
ตําราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. รวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผนฝี จํานวน 34 รายการ
2. รวบรวมและปริวรรต จัดรูปแบบภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แผนนวด จํานวน 5 รายการ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 – วันที่ 17 กันยายน 2555
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จของโครงการ
1. รวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผนฝี จํานวนไม่น้อยกว่า 34 รายการ
2. รวบรวม และศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผนนวดไม่น้อยกว่า 5 รายการ
คณะ/หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
ผลการดําเนินงาน
ได้รวบรวมและศึกษาภูมปิ ัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผนฝี จํานวน 39 รายการ ได้จัดทํารูปเล่มตํารา
แผนฝีดาษ จํานวน 9 เล่ม ดังนี้
เล่ม 1 ประกอบด้วย คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 143 -150
เล่ม 2 ประกอบด้วย คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 151-154
เล่ม 3 ประกอบด้วย คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 155-159
เล่ม 4 ประกอบด้วย ตําราฝีดาษ เลขที่ 160-164
เล่ม 5 ประกอบด้วย ตํารายาฝีดาษ เลขที่ 167-715
เล่ม 6 ประกอบด้วย พระตําหรับแผนฝีดาษ เล่ม 1-3 (ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5) เลขที่ 1030-1032

-4เล่ม 7 ประกอบด้วย ตําราพระโอสถพระนารายณ์, จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ 18,
39, 46, ตํารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพน ฯฉบับสมบูรณ์
เล่ม 8 ประกอบด้วย ตําราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 3 ของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระนคร , คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 3 ของ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อําพัน
กิตติขจร), เวชศาสตร์ศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1,2,3 ของพระยาพิศณุประสาทเวช
เล่ม 9 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แผนนวด จากจารึกวัดราชโอรส ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ และตํารา
เวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕
ประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่พึ่งด้านการแปล ปริวรรต เอกสารโบราณเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ
ด้านตํารายา โดยมี กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนําองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาวิจัยต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อรักษาโรคต่อไป
ผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
เป็นการถ่ายถอด ปริวรรตและจัดรูปแบบแผนฝีจากตําราเวชศาสตร์ฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทําดัชนีตํารับยา
ดัชนีชื่อฝี/มะเร็ง และพืช สัตว์ ธาตุ วัตถุที่เป็นตัวยา,จัดทําอภิธานศัพท์เพื่อให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และทางวิชาการด้านต่างๆ ต่อไป และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้าน อันเป็นมรดกที่ตกทอด
มาจากบรรพบุรุษ และเป็นการรักษาสิ่งดีงามของชาติให้คงอยู่ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานคุ้มครองตํารับตํารายา จะนําไปจัดพิมพ์เผยแพร่และนําไปขึ้นทะเบียนเป็นตํารายาของชาติในโอกาสต่อไป
การได้รับยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
-

-5โครงการ/กิจกรรม
3. ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณอีสานชุมชนท่าม่วง บ้านท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนท่าม่วงเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ
2. เพื่อสร้างแกนนําเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
4. ต้องการอ่านอักษรโบราณในเอกสารโบราณภายในชุมชน
5. ต้องการถอดแปลองค์ความรูใ้ นเอกสารโบราณเป็นเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ภายในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต/ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ จํานวน 100 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน/สถาบัน
2. จํานวนแกนนําเยาวชน นิสิต/ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
คณะ/หน่วยงาน/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
ผลการดําเนินงาน
จํานวน 5 หน่วยงาน รวมทัง้ สิ้น จํานวน 166 คน ดังนี้
1. ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล นําโดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ “ศึกษาอักษรขอมลาวของชาวลาวเวียง ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 15 ท่าน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 65 คน
3. ครู/นักเรียน เยาวชนชุมชนท่าม่วง จํานวน 26 คน
4. ครู/นักเรียน เยาวชนชุมชนบ้านท่าเยี่ยม จํานวน 10 คน
5. ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายประเสริฐสงคราม จํานวน 50 นาย

-6ประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
ผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์มรดกวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการตระหนักรู้ถึงคุณค่า และ
ความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาชาติได้อีกทางหนึ่ง
การได้รับยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
-

