
 
 
 
 
 
 

       
 

ระเบียบวาระการประชุม 

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเภทผูแทนผูบริหาร  

ท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 
 

วันท่ี  26  พฤษภาคม  2563    

เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

 
 
 
 

(กลุมงานการประชุม) 

 
ระเบียบวาระการประชุม 



 
 

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  
วันท่ี  26  พฤษภาคม  2563   เวลา  09.00  น.  

ท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ณ  หองประชุม   1   ช้ัน   4   อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
………………………………………. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 

1.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 
 

1.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากเลขานุการ 
ระเบียบวาระท่ี   2  รับรองรายงานการประชุม 
   -ไมมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องคางพิจารณาหรือสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องพิจารณา 
   4.1    การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร กลุมรองอธิการบดี
และกลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี โดยท่ีประชุมเปนผูกําหนดวิธีการเลือก  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
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วาระการประชุม 
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

วันท่ี   26  พฤษภาคม  2563   เวลา  09.00  น.  
ณ  หองประชุม   1   ช้ัน   4   อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
………………………………………. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน  
 ............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
  
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องคางพิจารณาหรือสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องพิจารณา 
 
 4.1   การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร กลุมรองอธิการบดี และ
กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี โดยท่ีประชุมเปนผูกําหนดวิธีการเลือก 
 

ตามท่ีได มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแทนผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 1 คน         
ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561  ตามประกาศฉบับลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561       
ฉบับลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  และฉบับลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแทนผูบริหาร           
กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน  5  คน  ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2561 ตามประกาศ
ฉบับลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561  ฉบับลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และฉบับลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2562  
นั้น  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารตามประกาศดังกลาว ไดดํารงตําแหนงมา
จะครบตามวาระแลว          
  บัดนี้ เพ่ือดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารข้ึนใหม ให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยคุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2551  ท่ีกําหนดไววา  
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   “ขอ 6 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ใหอธิการบดีเรียก
ประชุมผูบริหาร โดยกําหนดนัดประชุม และแจงระเบียบวาระใหผูบริหารทุกคนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุมเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน”  

 
   “ขอ 7 ในการประชุมใหผูบริหารท่ีมาประชุมเลือกผูบริหารเพ่ือแตงตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร จํานวนแปดคนตามสัดสวนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังนี้  
(1)  เลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน 
(2)  เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดีและหรือผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวนหาคน 
(3)  เลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย 

หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะของสวนราชการหรือสวนงานภายในจํานวน 
สองคน  

วิธีการเลือกตามวรรคหนึ่งใหเปนตามท่ีท่ีประชุมกําหนด” 
   

   “ขอ 8 วรรคสาม ในกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารพนจาก
ตําแหนงตามวาระใหมีการเลือกใหมภายในส่ีสิบวันกอนครบวาระ” 

 
   อาศัยความตามมาตรา 12 (3) และ 13 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  พ.ศ. 2537 ประกอบกับขอ 7 (1)  และขอ 7 วรรคสาม ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วาดวยคุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2551 จึงเสนอท่ี
ประชุมเลือกผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี และผูดํารงตําแหนงคณบดี เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทดังกลาวตอไป  

 
เอกสารประกอบการพิจารณา  

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 12 และมาตรา 13   
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยคุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2551 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผูแทนผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ฉบับลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561  ฉบับลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  และฉบับลงวันท่ี 9  ธันวาคม 2562  

4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประเภทผูแทนผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน  5  คน  ฉบับลงวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2561  ฉบับลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และฉบับลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2562 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร ตามขอ 7 (1) และ (2) ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยคุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2551  โดยท่ีประชุมเปนผูกําหนดวิธีการเลือก  ดังนี้ 

1. เลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน 
2. เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดีและหรือผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวนหาคน 
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มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมมีมติกําหนดใหผูบริหารกลุมรองอธิการบดี และกลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี แตละกลุม

เลือกกันเอง โดยวิธีการ ลับ ดวยบัตรลงคะแนน และผูท่ีมีคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร และเม่ือไดผลการเลือกแลวจะจัดทําเปนประกาศเสนออธิการบดี     
ลงนาม และแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป ซ่ึงการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน
ผูบริหารในแตละกลุมในการประชุมครั้งนี้ ไดผลการเลือก ดังตอไปนี้ 

 
 1. กลุมรองอธิการบดี  จํานวน 1  คน  ไดแก ............................................................ 
 
 2. กลุมคณบดี   จํานวน   5   คน    ไดแก  
 
  1. ............................................... 
  2.  .............................................. 
  3................................................. 
  4. ............................................... 
  5. …………………………………………. 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
  ........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
ปดประชุม  เวลา.......  น.   
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