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ค�ำน�ำ

	 ตามมาตรา	25	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

มคีณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัคณะหนึง่	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	ประธานสภานกัศกึษา	นายก

องค์การนักศกึษา	และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวนหนึง่	ซึง่สภามหาวทิยาลัยแต่งต้ังจากผู้	มคีวามรู้ความเชีย่วชาญ

ด้านการศึกษา	มนุษย์ศาสตร์	สังคมศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกฎหมาย	การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	

และด้านอ่ืนๆ	ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัเหน็สมควร		ในจ�านวนนีใ้ห้แต่งตัง้	จากบคุคลภายในเขตพืน้ทีบ่รกิารการศกึษา

ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	

	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 

พ.ศ.	 2547	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 จ�านวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน	 

มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่	ดังนี	้

	 1.	ส่งเสริม	และสนับสนุน	ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการด�าเนิน

งานของมหาวิทยาลัย

	 2.	เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 3.	 ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอัน

เป็นการสนับสนุนเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

	 4.	ส่งเสริม	สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน	

	 5.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหนึ่งคนใดเพื่อกระท�าการใดๆ	อันอยู่ในอ�านาจหน้าที	่ ของคณะ

กรรมการ

	 ในโอกาสที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที	่ คณะกรรมการส่ง

เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	จงึได้รวบรวมและจดัท�าสรปุรายงานผลการด�าเนนิงานตามวาระสองปี	(พ.ศ.	2562	–	2563)	

ตามหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามให้ผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบและหวงัเป็น

อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยชุดต่อๆ	ไปที่จะสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ได้ต่อไป

  

																																																																																																							ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

																																													ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั	พ.ศ.	2547	ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั	

ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความส�าคัญต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษา	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ชุดปัจจุบัน	 ได้ท�าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	และตามข้อบังคับ	 ได้อย่างครบถ้วน

และมีประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เสียสละ	ทั้งก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ก�าลังสติปัญญา	ในนามมหาวิทยาลัย	

ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน	ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดผล	ที่มีประสิทธิภาพต่องานของ

มหาวิทยาลัยทั้งบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างดี	

           

																																																																	รองศาสตราจารย	์ดร.นิรุต	ถึงนาค

																																																																															อธิการบดี

																																																																			มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำร....อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมRMU PRESS
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	 ในโอกาสที	่คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ได้ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

นั้น	ในนามของประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ขอขอบคุณคณะกรรมการ

ส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัทุกท่าน	ทีไ่ด้ร่วมมอืร่วมใจเป็นพลงัขบัเคลือ่นในการด�าเนนิงาน	ภายใต้กรอบอ�านาจและ

หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ตามความในมาตรา	 26	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	พ.ศ.	2547	และข้อ	14	ของข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วย	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2547	ให้บรรลุวัตถุประสงค์

	 ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่นั้น	 ประธานและคณะกรรมการ	 ได้มีความตระหนัก	 มุ่งมั่น	 และ

ร่วมกันด�าเนินกิจกรรม	โดยการส่งเสริมส่งเสริม	สนับสนุน	 ให้ค�าปรึกษา	และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการ

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในระดับชั้นน�า	 ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษา	 แก่นักศึกษาที่

ขาดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้มโีอกาสศกึษา	สนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมด้านการแข่งขนักฬีา	ด้านการศกึษา	

ด้านศิลปวัฒนธรรม	และสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน	เป็นต้น

	 ความส�าเร็จในการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 แสดงถึงความทุ่มเท	 เสียสละทั้งแรงกาย	 แรงใจ	 สติปัญญาและ

ก�าลังทรัพย์	 ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถของคณะกรรมการทุกท่าน	 ในการนี้	 ข้าพเจ้าในนามของ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยทุกท่าน	 และทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนภารกิจของคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ให้ส�าเร็จลุล่วง	บรรลุตามวัตถุประสงค	์ไว้	ณ	โอกาสนี้	

       

				 																																																	พันต�ารวจเอก	

																																																					 	 	 (อุดมศักดิ์		เปลี่ยนข�า)

																																															 	 	 	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สำรจำก...พันต�ำรวจเอกอุดมศักดิ์ เปลี่ยนข�ำ

 ประธำนกรรมกำรRMU PRESS
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	 แสงเทียนแห่งศรัทธา	 ฝนเม็ดสุดท้ายแห่งสันตฤดูยังเดินทางมาไม่ถึง	 	 ลมหายใจแห่งการเวลา	 ไม่ทิ้ง 

ร่องรอยแห่งอดีตเอาไว้ให้เห็น	 ชีวิต	 เมื่อมีจุดเริ่มต้น	 ก็มีจุดหมายปลายทางเฉกเช่น	 คนท�างานก็ย่อมมีระยะทาง	 

ของระยะเวลาตามวาระ	เหมือนดั่งค�ากล่าวที่ว่า	“	ไม่มีงานเลี้ยงใด	ไม่มีวันเลิกรา”	ในช่วงระยะ	2	ปี	ต่อเนื่องจาก

วาระแรก	รวมระยะเวลา	4	ปี	ทีผ่มได้มโีอกาสเข้ามาท�างาน	ร่วมกบัอกีหลายต่อหลายท่าน	ในคณะกรรมการส่งเสรมิ

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 ถือได้ว่าเป็นการเข้ามาท�างานเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด	 และ 

จุดเทียนแห่งปัญญา	ให้สว่างไสวไปทั้งแผ่นดินเมืองตักสิลาอีสาน		ผมได้ทุ่มเทท�างานด้วยส�านึกแห่งความรับผิดชอบ	

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	เชือ่มัน่	ไว้วางใจ	จงึก่อให้เกดิผลงานทีเ่ป็นประโยชน์มากมาย		เป็นเกยีรติยศของสถาบนั	และ

เป็นเกียรติภูมิของผม	รวมทั้งคณะท�างานทุกคน	แม้นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นนี้	จะไม่อาจประมาณ	ประเมินเป็นทรัพย์สิน

ที่เป็นรูปธรรมได้	แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคงเป็นที่ประจักษ์ของหลายๆ	คน	หลายๆ	ชีวิต	เพียงพอที่จะฝากเอาไว้ให้อยู่ในส่วน

หนึ่งของความจ�า	 ต่อจากน้ีก็คงเป็นภาระหน้าที่ของกรรมการชุดใหม่	 ที่จะเข้ามาสืบสานงานต่อ	 เพื่อสร้างสิ่งดีๆ	 

ให้เกิดขึน้	ในรอบรัว้ของสถาบนัทางการศกึษาทีเ่ก่าแก่แห่งนี	้เพือ่ให้เป็นทีพ่ึ่งทีห่วงั	ในการสร้างฝันและสร้างอนาคต

ที่งดงามให้กับหลายต่อหลายชีวิต	ที่เดินเข้ามาเพื่อฝากความหวังเอาไว้		ผมขอมอบความปารถนาดีให้กับทุกท่านจง

เติมเต็ม	ความมุ่งมั่นให้เต็มหัวใจอย่างเต็มเปี่ยม	ให้แสงเทียนเล่มน้อยๆ	ได้เปล่งประกาย	เป็นแสงเทียนแห่งศรัทธา																	

เจิดจ้า	สว่าง	นิรันดร์		

	 ขอขอบคุณคณาจารย์	และอีกหลายๆท่าน	ที่ได้ท�างานร่วมกันมา	อย่างไรก็ตาม	ผมขอเป็นก�าลังใจและ

ส่งก�าลังใจให้กับทุกท่าน	ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้า	หรือเบื้องหลัง	วิถีชีวิตใหม่	เราจะไม่ทิ้งกันครับ	

      

ร้อยต�ารวจเอก					

	 (ร้อยต�ารวจเอกนิรันดร์	ยศพล)

																																																									รองประธาน

																																																														กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...ร้อยต�ำรวจเอกนิรันดร์ ยศพล RMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-25636

	 การศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญ	 การส่งเสริมการศึกษาเป็นเรื่องที่ควรท�าเป็นอย่างยิ่ง	 เมื่อผมได้มีโอกาส															

เข้ามาเป็น	“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”	จึงมีความยินดี	เพราะจะได้ใช้ความรู้

ความสามารถท่ีมอียู	่คดิและท�า	เพือ่ส่งเสรมิองค์กร	คอื	“มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม”	และสนับสนนุ	“กจิกรรม	

มอบทุนการศึกษา	 ให้กับนิสิตนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”	 เพราะมั่นใจว่าการท�าหน้าท่ีของคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 คืออีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ถูกจ�ากัดในระเบียบราชการและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	มีความอิสระในการพอสมควร	จึงสามารถที่จะเข้าไปส่งเสริม	สนับสนุนในกิจกรรมของ

นักศึกษาและสถาบันได้โดยเร็ว

	 ผมได้เข้ามาเป็นกรรมการเป็นวาระที่	2	และจะครบวาระปีบริหาร	2562	–	2563	แล้ว	จึงขอกล่าวชื่นชม

คณะกรรมการที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานในวาระนี้ว่า	ผมโชคดีที่ได้ร่วมท�างานกับ	ทุกท่านที่มีความเสียสละ

สูงร่วมมือร่วมใจ	หารายได้	มีรายได้ก็น�าไปพิจารณาสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อย่างสมบูรณ์แบบ.

	 ขอขอบคุณ

 

       

                                                      

																																																					 	 	ดร.สุวิทย	์	สืบสารคาม

																											 	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...ดร.สุวิทย์ สืบสำรคำมRMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-2563 7

	 ในโอกาสท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้ครบรอบวาระการด�าเนิน

งาน	 ตามบทบาทหน้าท่ีเพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้ค�า

ปรึกษา	และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย	เพื่อให้มหาวิทยาลัยด�าเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย	ตามมาตรา	๗	แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	 2547	 ในการเป็นสถาบันการศึกษา	 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง

พลงัปัญญาของแผ่นดนิ	ฟ้ืนฟพูลงัการเรยีนรูเ้ชดิชภูมูปัิญญาของท้องถิน่	สร้างสรรค์ศลิปวทิยา	เพือ่ความเจรญิก้าวหน้า

อย่างม่ันคงและยัง่ยนืของปวงชน	มส่ีวนร่วมในการจดัการบ�ารงุรกัษา	การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	

	 ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความตระหนัก											

ต่อภาระหน้าที่ท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย	 มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ

มหาวทิยาลยัให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	และให้ได้มาซึง่ทรพัยากรและปัจจยัทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	 โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการ	 ได้แก่	 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี

โอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา	เป็นต้น

	 ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 เกิดจากความร่วมมือ	 ร่วมใจและการสนับสนุน	 ขอบคุณทุกภาคส่วน	 

ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน	 ที่ได้

ทุ่มเท	เสียสละทั้งแรงกาย	แรงใจ	สติปัญญา	และก�าลังทรัพย	์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความส�าเร็จ	ในนามของ

คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามต้องกราบขอขอบคณุทกุท่าน	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องไว้	ณ	

โอกาสนี้

 

      

พลตร	ี				

																																													(ธวัชชัย	แจ้งประจักษ์)

																																												กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...พลตรีธวัชชัย  แจ้งประจักษ์RMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-25638

	 ในโอกาสท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้บริหารจนครบวาระ											

ในปีบริหาร	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓	)	โดยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการ	ถอืเป็นฟันเฟืองส�าคัญ

ทีส่่งเสรมิภารกิจต่างๆของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	โดยการสนบัสนนุงบประมาณ	ให้แก่	หน่วยงาน	สถาบัน	

องค์กร	 คณะ	 สาขา	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ได้น�างบประมาณดังกล่าวไปด�าเนินกิจกรรม

โครงการ	 ตามความมุ่งหมาย	 ซึ่งในห้วงระยะเวลาของปีบริหารที่ผ่านมา	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	 ได้อนุมัติ 

งบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ	อาทิ	การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต	การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา	

การสนับสนุนงานทางวิชาการ	ฯลฯ	ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ดังเป็นที่ปรากฏ

แล้วนั้น

	 ผมในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	 ขอส่งความปรารถนาดีและมิตรไมตรีมาถึงทุกท่าน																			

ขอบคุณในความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ของผู้บริหาร		คณาจารย์	นิสิต	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่ได้

ให้การสนับสนุนในภารกิจต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	 ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งการร่วมมือกัน	 และสนับสนุน

ของท่านทั้งหลายจะเป็นพลังอันส�าคัญที่จะผลักดันให้	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษา 

ชั้นน�าของประเทศและของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

	 ขอขอบคุณ

 

       

                                                      

																																																					 	 	นายธวัชชัย	โคตรวงษ์

																											 	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...นำยธวัชชัย โคตรวงษ์RMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-2563 9

	 ในโอกาสท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 ได้บริหารงาน	 มาครบวาระ	

2	ปี	ตั้งแต่	(พ.ศ.	2562	–	2563)	

	 ในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 (วิทยาลัยครู)	 ในภาคอีสานเป็นสถาบัน	 ที่มีชื่อเสียงมาก																																

มีนักศึกษามาเรียนจ�านวนมาก	 แต่ปัจจุบันมีนักศึกษามาเรียนจ�านวนน้อยมาก	 จึงอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	มแีนวทางการแก้ไขเพือ่ให้มนีกัศกึษามาเรยีนจ�านวนมากขึน้	และท�าอย่างไร	เมือ่นกัศกึษา	จบการศึกษา

ไปแล้วมีงานท�า

	 กระผมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้เห็นการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 โดยคณะกรรมการได้ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 จัดหาทุนการศึกษา	 ให้แก่นักศึกษา	 

ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 จากการร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ตลอดจนคณาจารย์ของมหาวทิยาลยั	ราชภฏัมหาสารคาม	จงึท�าให้

งานทุกงานส�าเร็จ	 ลุล่วง	 ลงด้วยดี	 ซ่ึงในอนาคตกระผมขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ที่จะได้รับการเลือกเข้ามา	ขอให้มีความร่วมมือ	ร่วมใจ	ตลอดจนเสียสละเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษาชั้นน�าของภาคอีสานต่อไป

 

      

พันต�ารวจเอก					

																																													(สุรศักดิ	์เปลี่ยนข�า)

																																												กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...พันต�ำรวจเอกสุรศักดิ์ เปลี่ยนข�ำRMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-256310

	 ข้าพเจ้า	 นายเติมศักดิ์	 จันทะจร	 ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 แต่งต้ังเป็นคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	มีวาระด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	ได้ใช้ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ในการ

ปฏิบัติหน้าที่	ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ตามมาตรา	26	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	อย่างเต็มที่	ได้ร่วมกิจกรรมการหา

รายได้เข้ากองทนุคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	เพ่ือใช้จ่ายในการสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	พฒันา	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	ทุกๆ	ด้าน

	 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจจากภารกิจที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 มอบหมายให้เป็น

ตัวแทน	 เข้าไปเป็นคณะกรรมการอ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยและเป็นตัวแทนเข้าอบรมสัมมนา	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ระดับประเทศ	ที่จังหวัด

ภูเก็ต

	 ในโอกาสครบวาระในต�าแหน่งในครั้งนี้	ข้าพเจ้าขอขอบคุณประธานกรรมการ	คณะกรรมการทุกท่าน	ที่

ให้โอกาสได้เข้าร่วมในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ให้เป็นสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

 

       

                                                      

																																																					 	 	นายเติมศักดิ์	จันทะจร

																											 	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...นำยเติมศักดิ์ จันทะจรRMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-2563 11

	 ข้าพเจ้า	 นายปกรณ์	 ชินเนหันหา	 ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 แต่งต้ังเป็นคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 มีวาระด�ารงต�าแหน่ง	 2	 ป	ี ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถ	

ประสบการณ์	ในการปฏิบตัหิน้าที	่ได้ร่วมกจิกรรมการหารายได้เข้ากองทนุคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสาคาม	เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน	ส่งเสริม	พัฒนา	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏมหาสารคาม	ข้าพเจ้ามีความ

สุขกาย	สุขใจ	ที่ได้ท�าเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ในโอกาสครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในคร้ังนี	้ข้าพเจ้าขอขอบคุณประธานกรรมการ	และคณะกรรมการ

ส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยัทกุท่าน	ท่ีให้โอกาสได้เข้าร่วมในการส่งเสริม	สนบัสนนุ	และพัฒนามหาวทิยาลัยราชภฏั

มหาสารคาม	

 

      

     

																																													นายปกรณ์	ชินเนหันหา

																																												กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...นำยปกรณ์ ชินเนหันหำRMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-256312

	 ในโอกาสทีค่ณะกรรมการกจิการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ได้ครบรอบวาระ	ในการด�าเนนิ

งาน	(พ.ศ.2562-2563)	คณะกรรมการด�าเนนิงานมผีลงานทีส่นบัสนนุส่งเสรมิกจิการของมหาวทิยาลยัอนัสอดคล้อง

กับ	พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ทั้งมาตรา	7	ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการต่อชุมชนและมาตรา	25	

ทีมุ่ง่เสนอแนะ	ส่งเสรมิและค�าปรกึษาให้สอดคล้องกบัพ.ร.บ.ดังกล่าว	คณะกรรมการด�าเนนิงานมผีลงานส�าคญั	และ

สอดรบักับนโยบายของมหาวทิยาลยั	อาท	ิการมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	การจดัประกวด

ภาพยนตร์ขนาดสัน้เพือ่แนะน�ามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	สนับสนนุงบประมาณการจดัท�าเจลแอลกอฮอล์ให้

แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เพื่อแจกจ่ายนักศึกษาให้เท่าทันกับสถานการณ์ภัย	จากไวรัสโควิท	2019	ใน

ปัจจุบัน	 รวมถึงให้การสนับสนุน	 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ีและสมพระเกียรติ 

แห่งตราที่ได้รับพระราชทาน																

	 อนึ่ง	ข้าพเจ้า	นายกิตติ	ธรรมบูรณวิทย์	ในฐานะกรรมการด�าเนินงานของคณะกรรมการกิจการส่งเสริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกับคณะกรรมการทุกท่านเพื่อประโยชน์	 ต่อส่วนรวม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญกับการศึกษาและกิจการต่างๆที่ได้มาข้างต้น	ข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าคณะกรรมการ

ด�าเนินงานชุดต่อไปจะให้ความส�าคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน	ที่มีเป้าประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษากับสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การสนับสนุนทุนการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อ

เปิดโอกาสให้มีบณัฑิตทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะเข้ามาพฒันาชมุชน	มสี�านกึรกับ้านเกดิ	และ

น้อมน�าศาสตร์ของพระราชา	 ว่าด้วย	 ความพอเพียงไปใช้	 ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างอย่าง 

เต็มก�าลังต่อไป

       

                                                      

																																																					 	 	นายกิตต	ิธรรมบูรณวิทย์

																											 	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...นำยกิตติ  ธรรมบูรณวิทย์RMU PRESS
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	 ดฉินั	นางนวลน้อย	วรีะพนัธ์	ก่อนอ่ืนต้องกราบขอบพระคณุท่านอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์	 ดร.นิรุต	 ถึงนาค	 เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งรองอธิการฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	เป็นผูช้กัน�าดฉินัเข้าเป็นคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	(ผูท้รงคณุวฒิุ)	

ครัง้แรก	เมือ่ปี	2558	ดฉินัรูส้กึเป็นเกยีรต	ิและภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่	ทีไ่ด้มส่ีวนท�าหน้าที	่ทีเ่ป็นประโยชน์ให้นกัศกึษา	

และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ซึ่งดิฉันเป็นศิษย์เก่า	และปัจจุบัน	ตลอดระยะเวลาการท�างาน	2	สมัย	ตั้งแต่

ปีพ.ศ.	2558-2559	–	และ	2562-2563	ในแต่ละสมัย	ได้รู้จักและร่วมงานกับคณะกรรมการฯ	หลายท่าน	ได้เพื่อน

ที่ดี	ได้เรียนรู้สิ่งดีๆ	ประสบการณ์ที่ดี	ฯลฯ																						

	 ขอขอบพระคุณ	พลตรี	ธวัชชัย	แจ้งประจักษ์	ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	27	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมาน	ศรีสะอาด	อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณพันต�ารวจเอกอุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�า	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

และคณะกรรมการทุกๆ	ท่าน	ที่ได้ท�างานร่วมกันมา	 ให้ความรัก	 ความจริงใจ	 ให้สิ่งดีๆ	บรรยากาศอบอุ่น	 กันเอง	

เหมือนครอบครัวเดียวกัน	 และมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันด�าเนินกิจกรรม	 ที่สอดคล้องกับภารกิจของ

มหาวทิยาลยัให้ส�าเรจ็	ตามเป้าหมาย	และให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรและปัจจัยทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	 และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นสังคมโดยรวม	 โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการ	 ได้แก่	 การให้ทุนการ

ศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย	 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

ด้านการแข่งขันกีฬา	ด้านการศึกษา		ด้านศิลปวัฒนธรรม	ฯลฯ	ขอขอบพระคุณในที่นี้ด้วยนะคะ

 

	 ขอบพระคุณค่ะ

     

																																													นางนวลน้อย	วีระพันธ์	

																																												กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...นำงนวลน้อย  วีระพันธ์ RMU PRESS
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	 ในโอกาสครบรอบวาระการด�าเนนิงานของคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม	

โดยมีภารกิจร่วมขับเคลื่อน	 การด�าเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน	 และให้ค�าปรึกษาแก่

มหาวิทยาลัย	 ให้สามารถด�าเนินกิจการได้บรรลุเป้าหมาย	 เสริมสร้างพลังปัญญา	 ของแผ่นดิน	 พัฒนาท้องถิ่นให ้

เข้มแขง็	บนพ้ืนฐานความรู	้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เพ่ือความเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คง	และพึง่ตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน		

	 ตลอดระยะเวลาของการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	คอืความภาคภมูใิจและ

ตระหนักถงึภาระหน้าที	่ทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยั	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาสถาบนัและบคุลลา

กรซึ่งสอดคล้องกับ	ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ	“วิชาการเป็นเลิศ	ประเสริฐคุณธรรม	น�าชุมชนพัฒนา	”ให้ส�าเร็จ

ตามเป้าหมายแลเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินสงัคมโดยรวม	กจิกรรมทีด่�าเนนิงาน	ได้แก่	การให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ	ด้านการ

กีฬา	ด้านการศึกษา	ด้านศิลปวัฒนธรรม	การสนับสนุนงบประมาณจัดท�าห้องสมุดประจ�าคณะนิติศาสตร์	เป็นต้น

	 ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 คือรางวัลที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภายใน	 และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ต่างมุ่งมั่นมีน�้าหนึ่ง	 ใจเดียวและ

เสยีสละ	ทัง้แรงกาย	แรงใจ	สตปัิญญา	และก�าลงัทรัพย์	ในการปฏบิติัหน้าทีใ่นนามของคณะกรรมการส่งเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางและสร้างความส�าเร็จ	ไว้	ณ	โอกาสนี้	

       

                                                      

																																																					 	 	นายสุรณัฐ	ลิ้มสุวรรณ

																											 	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...นำยสุรณัฐ ลิ้มสุวรรณRMU PRESS
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	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประจ�าป	ี

2562-2563	จดัท�าข้ึนเพือ่เสนอผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการ	มหาวทิยาลยัราชภฏั	มหาสารคาม

ในรอบ	 1	 ปีที่ผ่านมา	 โดยได้มีการด�าเนินการในอ�านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ	 มหาวิทยาลัย	 ราชภัฏมหาสารคาม	 

ว่าด้วย	“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”	อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	เช่น	

	 -	ด้านการบริหารงาน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ค�าปรกึษา	และเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทาง	การด�าเนินงาน

แก่มหาวิทยาลัย	

	 -	 ด้านนักศึกษา	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุน	 จัดหาทุนการศึกษาให้กับ	 นักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เกิดโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา	อีกทั้งยังสนับสนุนทุน	ในทุกกิจกรรมของนักศึกษา	

และบุคลากร	อันเกิดประโยชน์แก่สังคม	สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก	่สถาบันในหลายกิจกรรม

-ด้านชุมชน	 สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง	 มหาวิทยาลัย	 กับองค์กรสาธารณกุศล	 ชุมชน	 และทุกภาคส่วน	 

โดยกิจกรรมจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

	 คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	ประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุ	ิผูเ้ชีย่วชาญทกุสาขา	อาชพีจาก

ภายนอก	ทกุท่านล้วนมเีจตนารมณ์ร่วมกนัท�าหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้	มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม	

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	และยั่งยืน

	 ขอขอบคุณ	ท่านประธาน	และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ตลอดจนเจ้าหน้าที	่ ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน	ปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดีตลอดปี	2562-2563	จนปรากฏผล

งาน	และสามารถท�าให้คณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามของเรา	ก้าวหน้าต่อเนือ่งเป็นทีย่อมรบั

ตามล�าดับ

     

																																													นายวิสูทธ	ประทีปะวณิช

																																															เลขานุการ	

																																												กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก.. จำกนำยวิสูทธ ประทีปะวณิชRMU PRESS
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	 ในโอกาสทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ได้ครบรอบวาระการด�าเนนิงาน	

ตามบทบาทหน้าท่ีเพือ่ร่วมเป็นพลงัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้ค�าปรกึษา	

และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ตามมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	

2547	นั้น	

	 ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความตระหนักต่อ

ภาระหน้าทีท่ีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่เพือ่ร่วมกนัด�าเนนิจดักจิกรรมทีส่อดคล้อง

กับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 ได้แก่	 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย	 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาฯ	 

ด้านการศึกษา	ด้านศิลปวัฒนธรรม	อันเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา	เป็นต้น

	 ความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน	เกดิจากความร่วมมอื	ร่วมใจและการสนบัสนนุ	ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ทุ่มเท	 เสียสละทั้งแรงกาย	 

แรงใจ	 สติปัญญา	 และก�าลังทรัพย์	 ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ	 กระผมในนามผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ขอขอบพระคุณกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีไว้	ณ	โอกาสนี้

       

                                                      

																																																									ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.นรภัทร	น้อยหลุบเลา

																																																																													ผู้ช่วยเลขานุการ

																																															คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำรจำก...ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรภทัร น้อยหลบุเลำRMU PRESS
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สภามหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  
 

คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

หน่วยงานด้านวิชาการ หน่วยงานสนับสนนุและบริการ หน่วยงานบริหาร 

ส านักงานอธิการบดี 1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะมนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์ 
4. คณะวทิยาการจดัการ 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. บัณฑิตวทิยาลัย  
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. คณะนิตศิาสตร์  
9. คณะรัฐศาสตร์และ 
    รัฐประศาสนศาสตร์  
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. สถาบันวจิัยและพัฒนา 
2. ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
3. ส านักสง่เสริมวิชาการและ 
   งานทะเบียน 
4. ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
5. ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  
6. ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด 
    การศึกษานานาชาติ  
7. ส านักบริการวิชาการ  
8. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

1. กองกลาง 
2. กองพฒันานกัศึกษา 
3. กองบริหารงานบคุคล 
4. กองนโยบายและแผน 
5. กองคลัง 
 
 
 
 
 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

   
         
 

อธิการบดี 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมRMU PRESS
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ค�ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

ที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

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

	 ตามที่	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้มีค�าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

ที	่๐๐๓๗/๒๕๖๑	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ลงวันที่	๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึ่งใช้

บังคับไปแล้วนั้น	เนื่องจากพันเอก	(พิเศษ)	ธวัชชัย	แจ้งประจักษ	์ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ	ได้ขอลาออกจาก

ต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ตามข้อ	๕	วรรคสอง	(๒)		ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ว่าด้วย	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	

๒๘	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นเหตใุห้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	และเนือ่งจาก	

นายวุฒิพล	ฉัตรจรัสกูล	รองอธิการบดี	 ได้พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	และพ้นจากการด�ารงต�าแหน่ง 

ผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย	เมือ่วนัที	่๑๐	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นเหตุให้ต�าแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยว่างลง	 เพ่ือให้การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ		

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๘	(๑๐)	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั	พ.ศ.	๒๕๔๗	ประกอบ

กับข้อ	 ๔	 และข้อ	 ๑๐	 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ในการประชมุ

ครั้งที่	 ๑๓/๒๕๖๑	 เมื่อวันท่ี	 ๒๑	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จึงให้ยกเลิกค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

ที่	๐๐๓๗/๒๕๖๑	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ลงวันที่	๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	และ

แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี	้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย		

	 1.	พันต�ารวจเอกอุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�า		 		 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 							 ประธานกรรมการ		

	 2.	ร้อยต�ารวจเอกนิรันดร์	ยศพล		 										ผู้ทรงคุณวุฒิ		 			 รองประธานกรรมการ	

	 3.	นายสุวิทย์	สืบสารคาม			 		 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 กรรมการ

	 4.	พันเอก	(พิเศษ)	ธวัชชัย	แจ้งประจักษ์												ผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 กรรมการ

	 5.	นายกิตติ	ธรรมบูรณวิทย์		 	 		 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 กรรมการ	

	 6.	นายเติมศักดิ์	จันทะจร		 	 												 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 กรรมการ

	 7.	นายธวัชชัย	โคตรวงษ์				 		 												 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 กรรมการ	

	 8.	นางนวลน้อย	วีระพันธ์		 		 												 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 กรรมการ	
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			 		 9.	นายปกรณ์	ชินเนหันหา		 	 		 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 กรรมการ	

		 		 10.	ร้อยต�ารวจตรีสนุก	สิงห์มาตร		 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 กรรมการ	

		 		 11.	นายสุรณัฐ	ลิ้มสุวรรณ		 	 		 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 กรรมการ	

		 		 12.	พันต�ารวจเอกสุรศักดิ์	เปลี่ยนข�า				 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 กรรมการ	

	 		 13.	ประธานสภานักศึกษา				 	 	 	 		 กรรมการ	

		 		 14.	นายกองค์การนักศึกษา			 	 	 	 		 กรรมการ	

	 		 15.	นายวิสูทธ	ประทีปะวณิช			 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 กรรมการและเลขานุการ

		 		 16.	นายนรภัทร	น้อยหลุบเลา		 	 รองอธิการบดี		 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอ�านาจและหน้าที่ตามมาตรา	 ๒๖	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗	และข้อ	๑๑	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ว่าด้วย	คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 และให้อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ	 ผู้ซึ่งตนแทน	 ตามข้อ	 ๕	

วรรคสาม	 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 

พ.ศ.	๒๕๔๗

  

		 			 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นต้นไป			

		 	 	 สั่ง	ณ	วันที	่๒๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

                          

                                        

	 	 	 	 	 												(รองศาสตราจารย์สุวกิจ	ศรีปัดถา)

	 	 	 	 																			อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ท�าหน้าที่แทน	 	 	 	

	 	 																												นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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รำยชื่อคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

พนัต�ารวจเอกอดุมศกัด์ิ	เปล่ียนข�า

ประธานกรรมการ

ร้อยต�ารวจเอกนิรันดร์	ยศพล

รองประธานกรรมการ

นายกิตติ	ธรรมบูรณวิทย์

กรรมการ

พลตรีธวัชชัย	แจ้งประจักษ์

กรรมการ

นายเติมศักดิ์	จันทะจร

กรรมการ

ดร.สุวิทย	์สืบสารคาม

กรรมการ

นายธวัชชัย	โคตรรวงษ์

กรรมการ

RMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-2563 21

นางนวลน้อย	วีระพันธ์

กรรมการ

พันต�ารวจเอกสุรศักดิ์	เปลี่ยนข�า

กรรมการ

นายปกรณ์	ชินเนหันหา

กรรมการ

นายสิทธิโชค		จันนามอม	

(นายกองค์การบริหาร

นักศึกษา)	กรรมการ

นายวิสูทธ	ประทีปะวณิช

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร	น้อยหลุบเลา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุรณัฐ	ลิ้มสุวรรณ

กรรมการ

นายชุติพงศ	์แหไธสง	

(ประธานสภานักศึกษา)

กรรมการ
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ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

นางวัชพร	จ�าปาศรี

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสาวสภวรรณ	ชูปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสาวจีระภา	บุญสิทธิ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
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	 อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 มาตรา	 26	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ	พ.ศ.	2547	และตามข้อ	14	ของข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ว่าด้วย	คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2563

	 1.	ส่งเสริม	และสนับสนุน	ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา	แนวทางการด�าเนิน

งานของมหาวิทยาลัย

	 2.	เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 3.	 ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ให้มีโอกาสศึกษา	 ในมหาวิทยาลัยอัน

เป็นการสนับสนุนเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

	 4.	ส่งเสริม	สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน

	 5.	ระดมทุนและแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

	 6.	ด�าเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ทั้งในระดับภูมิภาค	ระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

	 7.	ประสานงานกับองค์กรหรือชุมชนเพื่อรับข้อเสนอแนะ	น�าเสนอต่อมหาวิทยาลัย

	 8.	 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ	 หรือบุคคลหนึ่งคนใดเพื่อกระท�าการใดๆ	 อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการ

       

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยRMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-256324

	 โดยกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประจ�าปี	พ.ศ.	 2562-

2563	แบ่งเป็นหมวด	ดังต่อไปนี้

 หมวดที่ (1) กำรจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

มหำสำรคำม ประจ�ำปี พ.ศ. 2562-2563

 กจิกรรมกำรแข่งขนัชกมวยไทยเพือ่กำรกศุล “ศกึท่อน�ำ้ไทยลมุพนิ ีTKO.มวยไทยเกยีรตเิพชร ซเูปอร์

ไฟต์”

	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ก�าหนดจัดกิจกรรม	การแข่งขันชกมวย

ไทยเพื่อการกุศล	“ศึกท่อน�้าไทยลุมพินี	TKO./มวยไทยเกียรติเพชร	ซูเปอร์ไฟต์”	ในวันเสาร์	ที่	26	ตุลาคม	2562	 

ณ	สนามมวยเวทีลุมพินี	 โดยท่ีประชุมมอบหมายให้	 ร้อยต�ารวจเอกนิรันดร์	 ยศพล	 รองประธาน	 คณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 เป็นตัวแทนในการด�าเนินการกิจกรรมดังกล่าว	 ซ่ึงใช้งบประมาณในการด�าเนินการ	

จ�านวนเงิน	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว	คณะกรรมการฯ	จัดหารายได้จ�านวน

ทั้งหมด	 537,500	 บาท	 (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	 เพื่อน�าเข้าเป็นรายได้ในการสนับสนุนกิจกรรม

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประมวลภำพกิจกรรมของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ�ำปี พ.ศ. 2562-2563RMU PRESS



รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-2563 25

 หมวดท่ี (2) กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ�ำปี พ.ศ. 2562-2563

	 	 2.1	 การสนับสนุนโครงการแข่งขันวอลเลย์บอล	 “SPORT	MANAGEMENT	 VOLLEYBALL	U18	

YOUT	CUP	2018”

	 	 ในการประชุมครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนนักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา	คณะครุศาสตร	์

ในกิจกรรมโครงการแข่งขันวอลเลย์บอล	 “SPORT	MANAGEMENT	 VOLLEYBALL	U18	 YOUT	 CUP	 2018”	

จ�ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) เพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ	จาก	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	โดย

เริ่มการแข่งขัน	ตั้งแต่วันที่	12	-	20	มกราคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 	 2.2	การจัดสรรเงนิทนุท�างาน	ให้แก่นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีข่าดแคลนทนุทรพัย์

	 	 ในการประชมุครัง้ท่ี	2/2562	เม่ือวนัที	่11	กมุภาพนัธ์	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมตทิีป่ระชมุ	อนุมตังิบประมาณ	เพ่ือจัดสรรเงินทนุท�างานให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏั

มหาสารคามที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 จ�านวน	 20	 ทุน	 ทุนละ	 5,000	 บาท	 (ห้าพันบาทถ้วน)	 รวมเป็นจ�ำนวนเงิน  

100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

	 	 2.3	 การร่วมระดมทุนเพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์	ณ	 วัดท่าส�าราญธรรม	 ต�าบลห้วยแอ่ง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

	 	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ได้ร่วมกับวัดท่าส�าราญธรรม	พร้อม

ด้วยคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์ทุกภาคส่วน	 ร่วมใจกันด�าเนินการก่อสร้างและร่วมระดมทุนเพื่อสมทบทุนสร้างพระบรม

ธาตุเจดีย์	ณ	วัดท่าส�าราญธรรม	ต�าบลห้วยแอ่ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	โดยคณะกรรมการฯ	ได้เข้าร่วม

งานทอดกฐินสามัคค	ี ในวันที	่ 18	 พฤศจิกายน	 2561	ณ	 วัดท่าส�าราญธรรม	 ต�าบลห้วยแอ่ง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

มหาสารคาม	
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รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562-256326

	 	 ทัง้นี	้วดัท่าส�าราญธรรม	ได้ร่วมสนบัสนนุงบประมาณให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวนเงิน	73,000	บาท	(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ต่อไป

	 	 2.4	 การสนับสนุนทีมวอลเลย์บอล	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 การแข่งขันกีฬาอาจารย์

และบุคลากร	“พนมรุ้งเกมส์”	และ	“ขุนเลเกมส์”

	 	 ในการประชุมครั้งที่	3/2562	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 มีมติที่ประชุม	 อนุมัติงบประมาณ	 เพื่อสนับสนุนทีมวอลเลย์บอล	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ในการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอาจารย์และบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏักลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	

“พนมรุ้งเกมส์”	 ระหว่างวันที่	 12	 -	 13	มีนาคม	 2562	 และในการเข้าร่วม	 การแข่งขันกีฬาบุคคลากร	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 38	 “ขุนเลเกมส์”	 ระหว่าง	 วันที่	 24	 –	 31	 พฤษภาคม	 2562	 จ�านวนเงิน	 

10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	เพื่อใช้เป็นค่าชุดกีฬา	ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	ค่าที่พัก	ค่าน�้าดื่มและเครื่องดื่ม

เกลือแร่ส�าหรับนักกีฬา	เป็นต้น
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	 	 2.5	การสนับสนนุทมีวอลเลย์บอลนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามการแข่งขนัวอลเลย์บอล		

“ซีเล็ค”	ประชาชน	ข	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 	 ในการประชมุครัง้ท่ี	4/2562	เม่ือวนัที	่24	เมษายน	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลนักศึกษา	(ชาย)	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ�ำนวนเงิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าชุดกีฬา	ค่าอุปกรณ์

ปฐมพยาบาล	 ค่าท่ีพัก	 ค่าน�้าด่ืมและเครื่องดื่มเกลือแร่ส�าหรับนักกีฬา	 ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล	 “ซีเล็ค”	

ประชาชน	ข	ประเภทชาย	–	หญิง	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	บริษัท	ไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและกรุงเทพมหานครสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

	 	 2.6	การสนับสนนุงบประมาณ		เพือ่ใช้ในโครงการพธิอีญัเชญิตราพระราชลญัจกร	ประจ�าปีการศกึษา	2562

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่5/2562	เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	2562	คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัย	ราชภัฏมหาสารคาม	ใน

โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	 14	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562	

จ�ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) โดยคณะกรรมการฯ	 มอบหมายให้	 ร้อยต�ารวจเอกนิรันดร์	 ยศพล	 

รองประธานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
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	 	 2.7	การสนับสนุน	เพื่อร่วมปลูกต้นไม้กับ	สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่5/2562	เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	2562		คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	 มีมติที่ประชุม	 อนุมัติงบประมาณ	 เพ่ือสนับสนุนร่วมปลูกต้นไม้	 กับสโมสรไลออนส์	 จังหวัด

มหาสารคาม	ณ	 ถนนถีนานนท์	 (มหาสารคาม-กาฬสินธุ์)	 จ�านวน	 10	 ต้น	 ต้นละ	 500	 บาท	 (ห้าร้อยบาทถ้วน)	 

จ�ำนวนเงิน 5,000 บำท (หำ้พันบำทถ้วน)

	 	 2.8	การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด	์

อะเมเจอร์ลีก	2019

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภฏัมหาสารคาม	มมีตท่ีิประชุม	อนมุตังิบประมาณ	เพ่ือสนบัสนนุสโมสรฟตุบอลมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

ในการเข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลไทยแลนด์	อะเมเจอร์ลีก	2019	เพ่ือประชาสัมพันธ์ชือ่เสียงทางด้านวชิาการ	วชิาชพี	

กิจกรรมกีฬากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นฯ	 และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย	 ออกสู่สังคมภายนอกให้ได้รับทราบกัน

อย่างกว้างขวาง จ�ำนวนเงิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
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	 	 2.9	 การสนับสนุนกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ประจ�าป	ี2562

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เม่ือวนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประกวด	ดาว-เดือน	ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประจ�าปี	 2562	 จัดข้ึนในวันท่ี	 27	 กันยายน	 2562	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	จ�านวนเงิน	30,000	บาท	(สามหมื่นบาท)	เพื่อประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัย	เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ให้กับนักศึกษา	ให้มีความกล้าแสดงออก	และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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	 	 2.10	 การสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลนักศึกษา	 (ชาย)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	47	และการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ครั้งที	่42

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนทีมวอลเลย์บอล	นักศึกษา	(ชาย)	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	47	รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ระหว่างวันที่	11-12	พฤศจิกายน	2562	และรอบมหกรรม	ณ	มหาวิทยาลัย

รังสิต	 “เดอะ	 ซันเกมส์”	 ระหว่างวันที่	 10-19	 มกราคม	 2563	 ประกอบกับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	 42	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 “บ้านเชียงเกมส์”	

ระหว่างวันที	่15-21	ธันวาคม	2562	จ�ำนวนเงิน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

	 	 2.11	การสนับสนุนจัดท�าเสื้อวอร์มส�าหรับนักกีฬา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนจัดท�าเสื้อวอร์ม	ส�าหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	500	ตวั	จ�ำนวนเงนิ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ตามทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	3	รายการ	ดังต่อไปนี	้

	 	 	 1)	 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 47	 รอบคัดเลือก	 เขตภาคตะวันออก	 เฉียงเหนือ	 

ในระหว่างวันที่	11	-	16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลย	

	 	 	 2)	กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที	่42	ในระหว่างวันที่	

13	-	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี	

	 	 	 3)	มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 47	 รอบมหกรรม	 ในระหว่างวันที่	 10	 -19	มกราคม	 

พ.ศ.	2562	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	

	 	 ทัง้นี	้เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษามสีขุภาพและบคุลกิภาพทีด่	ีมสีมรรถภาพสงูและเป็นบคุคล	ทีพ่งึประสงค์

ของสังคม	ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา	สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา	และแสดงออก

ถึง	ความสามัคค	ีความเป็นน�้าใจเดียวกัน	และแสดงออกถึงภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
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	 	 2.12	การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เม่ือวนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 มีมติที่ประชุม	 อนุมัติงบประมาณ	 เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี	 สมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ในการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	ในวันที่เสาร์ที	่8	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	ณ	

หอประชุมเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษาฯ	มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	จ�ำนวนเงิน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) 

	 	 2.13	การเข้าร่วมการแข่งขัน	“กอล์ฟการกุศล”	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 ในการประชุม	 คร้ังที่	 6/2562	 เม่ือวันที่	 19	 กรกฎาคม	 2562	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	มติทีป่ระชมุ	อนุมตังิบประมาณ	เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนั	“กอล์ฟการกุศล”	สมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จัดขึ้นในวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	เวลา	12.00	น.	ณ	สนามแดน

คูน	กอล์ฟคลับแอนด์โฮเทล	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวนเงิน	18,000	บาท	(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	โดยที่ประชุม

ได้มอบหมายให	้นายกิตติ	ธรรมบูรณวิทย์	(กรรมการ)	เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	
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	 	 2.14	 การสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลนักศึกษา	 (ชาย)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการแข่งขัน

วอลเลย์บอล		“ซีเล็ค”	ประชาชน	ข	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2563

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีมติที่ประชุม	อนุมัติงบประมาณ	เพื่อสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลนักศึกษา	(ชาย)	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	จ�ำนวนเงิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าชุดกีฬา	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะใน

การเดนิทาง	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าอปุกรณ์ปฐมพยาบาล	และค่าน�า้ดืม่และเครือ่งดืม่	เกลือแร่ส�าหรบันกักฬีา	ในการจดัการ

แข่งขนัวอลเลย์บอล	“ซเีลค็”	ประชาชน	ข	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล 

แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ

กรุงเทพมหานคร	ก�าหนดการแข่งขัน	ในช่วงเดือน	พฤษภาคม	๒๕๖๓	

	 	 2.15	 การสนับสนุนชมรมกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ในการแข่งขัน

มหาสารคาม	บาสเกตบอลคัพ	ครั้งที่	1/2563

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 มีมติท่ีประชุม	 อนุมัติงบประมาณ	 เพ่ือสนับสนุนชมรมกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	จ�ำนวนเงนิ 10,000 บำท (หนึง่หมืน่บำทถ้วน)	 โดยก�าหนดจดัการแข่งขนั	มหาสารคามบาสเกตบอลคัพ	

ครั้งที่	 1/2563	 ระหว่างวันที่	 8-16	 กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ศูนย์ฝึกกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

(โรงยิมใหม่)	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม	ร่วมกับ	ชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดมหาสารคาม	

และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 	 2.16	 การสนับสนุนการจัดท�าผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2562	เม่ือวนัที	่19	กรกฎาคม	2562	คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 มีมติที่ประชุม	 อนุมัติงบประมาณ	 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเป็นหน่วยผลิต	 และจัดท�า

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 โดยจัดท�าเจลแอลกอฮอล์	 75%	 สเปรย์แอลกอฮอล์	 75%	 และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน	 2	 ช้ัน	 

จ�ำนวนเงิน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
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 หมวดที่ (3) กำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

	 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 10/2562	 เมื่อวันจันทร์ที่	 4	 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	 เวลา	 13.00	น.	 

ณ	ห้องประชุมดอกจาน	ชั้น	3	อาคารเฉลิมพระเกียติ	72	พรรษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	นั้น	ที่ประชุม 

มมีตเิหน็ชอบ	ให้คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	จดัให้มกีารศกึษาดูงานการด�าเนนิงานกจิกรรมของคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	โดยมีการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี	้

 วัตถุประสงค์

	 	 1.	เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 	 2.	 เพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการ	 และการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 3.	เพือ่เปิดโลกทัศน์ให้แก่คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

และน�าความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 	 4.	เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ	

 เป้ำหมำย

					 	 คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ได้ศกึษาดงูานด้านการส่งเสรมิกจิการ

มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา	ณ	 สถาบันการศึกษาภายในประเทศ	 ตลอดจนด�าเนินการจัดการ	 โดยการเรียนรู้

จากการปฏิบัติงาน	และการจัดโครงการต่างๆของคณะการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

  เข้ำโครงกำร

						 	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยั	บคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ผู้ประสานงานและดูแลโครงการ	รวมทัง้ส้ิน	จ�านวน	23	คน		

 สถำนที่และระยะเวลำด�ำเนินกำร 

					 	 ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ระหว่างวันที่	14	–	17	ธันวาคม	2562	

 งบประมำณ 

	 	 งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น	 345,000	 บาท	 เบิกจากบัญชีกองทุนคณะกรรมการส่งเสริม	 กิจการ

มหาวิทยาลัย	 	

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

					 	 1.	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้ศึกษาดูงาน	และแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

					 	 2.	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ได้รับข้อมูล	 ในการวิเคราะห์

สังเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการและการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

					 	 3.คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ได้เปิดโลกทศัน์	และน�าความรูจ้าก

การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

					 	 4.	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

ภายในประเทศ
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สรุปรำยรับ - รำยจ่ำย

เงินกองทุนคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2563

ผู้มีอ�ำนำจลงนำม

	 1.	พันต�ารวจเอกอุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�า							ประธานกรรมการ

	 2.	นายเติมศักดิ์	จันทะจร																					กรรมการ

	 3.	นายวิสูทธ	ประทีปะวณิช																	กรรมการและเลขานุการ

ที ่                                        รำยรับ

                                        รำยกำร                                     จ�ำนวนเงิน

		 ยอดยกมาจากปี	พ.ศ.	2562	 1,196,338	

1	 เปิดบัญชี	 500.00	

2	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ประจ�าป	ี2563	 2,605.16	

3	 รับเงินจากการจ�าหน่ายบัตรการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อการกุศล	

	 “ศึกท่อน�า้ไทยลุมพินี	TKO./มวยไทยเกียรติเพชร	ซูเปอร์ไฟต์”	 537,500	

4	 รับเงินจากการสนับสนุนของวัดท่าส�าราญธรรม	ต�าบลห้วยแอ่ง	อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดมหาสารคาม	 73,000	

	 รวมรับทั้งสิ้น	 1,809,943.16
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ที่                                        รำยจ่ำย

                                        รำยกำร                                     จ�ำนวนเงิน

1	 สนบัสนนุจดัท�าเสือ้วอร์มให้แก่นกักฬีาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	 200,000	

2	 สนับสนุนสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เข้าร่วมการแข่งขัน

	 ฟุตบอลไทยแลนด์	อะเมเจอร์ลีก	2019	 50,000		

3	 สนับสนุนวงดนตรี	“วงเบิ่งแงงอีสาน”	เพื่อเข้าร่วมการแสดงระดับนานาชาต	ิ

	 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 50,000	

4	 สนับสนุนทีมวอลเลย์บอล	โครงการ	“SPORT	MANAGEMENT	VOLLEYBALL	

	 U18	YOUT	CUP	2018”	ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด	 30,000	

5	 สนับสนุนทีมวอลเลย์บอลบุคลากรการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร	 10,000

6	 สนับสนุนทีมวอลเลย์บอล	“ซีเล็ค”	ประชาชน	ข	ชาย	-	หญิง	ชิงชนะเลิศ

	 แห่งประเทศไทย	ประจ�าป	ี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	 20,000

7	 สนับสนุนทีมวอลเลย์บอล	หญิง	เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 ครั้งที	่42	ณ	จังหวัดอุดรธานี	 10,000

8	 สนับสนุนทีมวอลย์เลย์บอล	“ซีเล็ค”	ประชาชน	ข		ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย		

	 ประจ�าป	ี	๒๕๖๓	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

	 พระเทพรัตนราชสุดาฯ8	สยามบรมราชกุมารี	 20,000

9	 สนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศลของสมาคมศิษย์เก่า

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 18,000

10	 สนบัสนนุการแข่งขนักอล์ฟการกศุล	สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		 20,000	

11	 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล	คัพ	ครั้งที	่1/2563	

	 ของสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม	 10,000	

12		 สนับสนุนโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรของนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประจ�าปี	2562	 40,000

13	 สนับสนุนงบประมาณจัดท�าเจลแอลกอฮอล์แก่ศูนย์วิทยาศาสต์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 30,000	

14	 สนบัสนนุกจิกรรมการประกวด	ดาว	-	เดอืน	ของนกัศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม	 30,000	

15	 มอบทุนการศึกษา	“ทุนท�างาน”	ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย	์

	 จ�านวน	20	ทุน	ทุนละ	5,000	บาท	 100,000

16	 ร่วมงานพาแลง	“ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ”	

	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 30,000
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ที ่                                        รำยจ่ำย

                                        รำยกำร                                     จ�ำนวนเงิน

17	 ร่วมเป็นเจ้าภาพฌาปณกิจศพ	แม่ยาย	พลตรีธวัชชัย		

	 แจ้งประจักษ์	กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 7,000

18	 ร่วมงานชมการแข่งขันการชกมวยการกุศลสโมสรไลออนส์มหาสารคาม	 5,000	

19	 ร่วมงานโครงการปลูกลีลาวดีคืนถิ่นตักสิลามหาสารคาม	จ�านวน	10	ตัน	

	 กับสโมสรไลออนส์มหาสารคาม	 5,000

20	 ร่วมงานคอนเสร์ิต	“ราตรแีห่งดาว	ครัง้ที	่6”	ของสโมสรไลออนส์จงัหวดัมหาสารคาม	 6,000	

21	 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเงินผ้าป่าสามัคคีของสมาคมศิษย์เก่า

	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 5,000	

22	 ร่วมแสดงความยินดีกับพลตรีธวัชชัย		แจ้งประจักษ	์

	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 1,000	

23	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับจัดหารายได	้การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อการกุศล	

	 “ศึกท่อน�า้ไทยลุมพินี	TKO./มวยไทยเกียรติเพชร	ซูเปอร์ไฟต์”	 113,000	

24	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับตอบแทนค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ

	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 13,000

25	 ค่าใช้จ่ายตัดสูทให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	จ�านวน	23	ชุด	

	 ประจ�าปี	2562	 80,500	

26	 ค่าใช้จ่ายจัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

	 มหาวิทยาลัยประจ�าป	ี2562	ณ	จังหวัดเชียงราย	 345,000

27	 ค่าใช้จ่ายจัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ	

	 “การแนะน�ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”	 41,000	

28	 ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี	 500	

	 รวมจ่ายทั้งสิ้น	 1,290,000	

ยอดคงเหลือ	519,943.16	บาท	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)
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คณะผู้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

ที่ปรึกษำ : รองศาสตราจารย์นิรุต		ถึงนาค																							อธิการบดี

	 						พันต�ารวจเอกอุดมศักดิ์		เปลี่ยนข�า																		ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 						ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร		น้อยหลุบเลา										รองอธิการบดี

                 

คณะผู้จัดท�ำ :	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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