สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 317 โทรสาร 0-4372-5945
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1.1 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2468 ตั้งเป็น “โรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัด” ขึ้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาตั้งที่โคกอีด่อยอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตกประมาณ
4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบัน
พ.ศ. 2473 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่า
พ.ศ. 2474 ได้ยุบแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่าเหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา
พ.ศ. 2479 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข.
พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2488 เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูมูล
พ.ศ. 2498 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษา
พ.ศ. 2505 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม (1 พฤษภาคม)
พ.ศ. 2518 จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู มีผลให้วิทยาลัยครูมหาสารคาม
เป็นสถาบันอุดมศึกษา
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พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
“Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด “ราชภัฏ” แปลว่า
“คนของพระราชา” (14 กุมภาพันธ์)
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามและดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ (25 มกราคม)
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน
สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
จนถึงปัจจุบัน
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1.2 ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลกั ษณะเป็นรูปไข่วงในคือ พระราชลัญจกรประจา
พระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร
กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ
เหนือจักร เป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ
แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน วงนอกเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.2.2 สีประจามหาวิทยาลัย
สีประจามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันเกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญความคิดและการกระทา เพื่อเริ่มสิ่งที่ดี
มีประโยชน์

1.2.3 ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
“ดอกจาน” เป็นไม้ยืนต้นกลุ่มพืชตระกูลถั่วอยู่ในวงศ์ Fabaceae
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma O. Kize ต้นจานเกิดใน
เขตร้อน ในเมืองไทยพบว่า มีต้นจานขึ้นอยู่ในป่าทั่วๆ ไป ตามที่ราบ
ที่มีน้าท่วมถึง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรียก
กวาวกว๋าว หรือก๋าว ภาคกลางเรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ
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ทองพรมชาติ ทองต้น ภาคใต้เรียก จอมทอง ภาคอีสานเรียก จาส่วนชื่อในภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อ เช่น
Flame of the Forest, Bastard Teak และ Bengal Kino เราเรียกต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยของเราว่า
“ต้นจาน” ก็เพื่อเน้นความเป็นอีสาน เน้นพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนของชีวิตนักเรียนนักศึกษานั้น ดอกจานจึงเสมือน
นาฬิกาบอกเวลาว่า ถึงฤดูสอบปลายภาคแล้ว จะนิ่งนอนใจอยู่มิได้ และเมื่อสอบเสร็จดอกจานโรยและร่วง
รุ่นพี่ที่จบการศึกษาก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่น
น้อง นอกจากนี้ จาน
ซึง่ ออกเสียงเหมือน จารย์ หมายถึง ผู้ที่เคยบวชเรียน จนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถราภิเษก (หดสรง)
เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือ มีความรู้และคุณธรรม เป็นครูของคน
ต้นจานและดอกจาน จึงเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่ทาให้เราราลึกถึงครูอาจารย์และราลึกถึงอดีตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ทั้งราลึกถึง
การก่อร่างสร้างตัว ที่คนรุ่นต่างๆ ได้กระทาสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนามาอย่างเป็นลาดับขั้นและ
มั่นคง

5

1.3 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมกิจการ

คณะกรรมการวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์

มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานบริหาร
สานักงานอธิการบดี

หน่วยงานด้านวิชาการ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. บัณฑิตวิทยาลัย
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

หน่วยงานสนับสนุนและบริการ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
6. สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ
7. สานักบริการวิชาการ
8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
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1.4 ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556
เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการและเพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ มีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยท้องถิ่น ตามวิถีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรตราธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสืบไป
มาตรา 1 มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยตลอดจนภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานโครงการพระราชดาริ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นและสังคม
มาตรา 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับและคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
มาตรา 3 สภามหาวิทยาลัยต้องควบคุมดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
ต้องติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนาไปปรับปรุง
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
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มาตรา 4 มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกประเภททุกระดับ
โดยคานึงถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล จัดสรรอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่ง จัดสรรเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 5 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรบุคคล อาคาร สถานที่
และอุปกรณ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 6 มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้เป็นอุทยานการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 7 มหาวิทยาลัยต้องศึกษาวิจัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ภูมิภาคและประเทศชาติ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนและองค์กรอื่น
มาตรา 8 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการจัด
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
และบุคคลทั่วไป
มาตรา 9 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ
และทักษะในงานอยู่เสมอ มีจิตบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยต้องจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสิ่งอานวยความสะดวก และจัดระบบความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้และประสบการณ์สู่การประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม
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1.5 วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นิยามวิสัยทัศน์
1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา หมายถึง การมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณภาพ
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประชาคมอาเซียนและมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมปฏิบัติ
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในกิจการของมหาวิทยาลัย
3. การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์
รวบรวม เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
และภูมิภาค
4. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการวางแผนดาเนินการ
ทุกขั้นตอน
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1.6 พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

10

1.7 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
เพื่อนาไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เข้มแข็งบนฐานความรู้
และตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการ ในการช่วยให้สังคมพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
5. เพื่อทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นอีสาน โดยการพัฒนา
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบัน
วิชาการในและต่างประเทศ
8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. เพื่อดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีความจาเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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1.8 เป้าประสงค์
1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับสากล
2. สามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนสังคมท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เป็นคลังปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
6. ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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1.9 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
3. บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนฐานความรู้
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

1.9.1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมี
มาตรฐานระดับสากล
 กลยุทธ์
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร
ประจาการและประชาชนทั่วไป
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ
 เป้าประสงค์ที่ 2 ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ
 กลยุทธ์
ส่งเสริมการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
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1.9.2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม
ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบ
ต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์
สร้างมาตรการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1.9.3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนฐาน
ความรู้
 เป้าประสงค์ เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
3. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
4. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
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1.9.4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric
World University Ranking)

1.9.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ที่ 1 ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในท้องถิ่น ภาครัฐ
ภาคเอกชน ในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลาดับของมหาวิทยาลัย
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
 กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ
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1.9.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
4. จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ยุบรวม ยกเลิกหน่วยงานตามความเหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์
ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
5. แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(University Social Responsibility : USR)
7. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบ ICT (e-University)
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2.1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเรียกชื่อ
อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มิใช่ผู้ดารง
ตาแหน่งตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (3) (4) และ (5)
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2.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(10 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตาแหน่ง
(3 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร
(4 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
(4 ท่าน)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามชุดปัจจุบัน ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2554
– 2557 มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 23 ท่าน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน
1 ท่าน โดยมีที่มาของการแต่งตั้ง ดังนี้
1. ตาแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
2. ตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554
3. ตาแหน่งของอธิการบดี ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศสานักนายก
รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
4. ตาแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2556 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556
5. ตาแหน่งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ออก
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 003/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
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2.3 อานาจและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
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(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษามอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

2.4 นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุน และกากับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจและหน้าที่
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน
เพือ่ ให้บรรลุผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมี
ความพร้อมและความจาเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน

22

2.5 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด

ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

นายลลิต ถนอมสิงห์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล

นายสุทธินันท์ บุญมี

ดร.สุภัทร จาปาทอง

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
25

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

นายไชยศิลป์ ไชยคาภา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

อาจารย์สมาน ศรีสะอาด
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา

รองศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะครุศาสตร์
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา
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2.6 โครงสร้างสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
นักวิชาการศึกษา

นางวัชพร จาปาศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอานวยความสะดวก
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- งานติดตามผลการดาเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
- งานรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- งานประสานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- งานความร่วมมือระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับองค์กรอื่น
- งานศึกษาดูงาน อบรม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
- งานธุรการ/สารบรรณของสภามหาวิทยาลัย

- งานนโยบายและแผนของสภามหาวิทยาลัย
- งานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ
- งานประชุมกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
- งานสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอานวยความสะดวก
ในการประชุม
- งานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล

กลุม่ งานสารสนเทศ
และบริหารทั่วไป

นางสาวดลนภา ไชยหันขวา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- งานประกันคุณภาพ
- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
- งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(อธิการบดี คณบดี ผอ.สานัก/ศูนย์)
- งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- งานธุรการ/สารบรรณของสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
- งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- งานการเงิน พัสดุ และงบประมาณ
- งานพิธีการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานประสานงานระหว่างสานักงาน
เลขาสภามหาวิทยาลัยกับองค์กร
ภายนอก
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3.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบการเผยแพร่เอกสารนโยบายสภามหาวิทยาลัย

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555 – 2559
2

รับทราบการนาเสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณบดี
และผู้อานวยการสถาบันและสานัก

3

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2556 -2559

4

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2555

5

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

6

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556
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2. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎระเบียบประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2556
2

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556

3

การเสนอแนะให้จัดทาระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วย การบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้บริการวิชาการ
แก่สังคม

4

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556

5

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 24 ราย

6

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2556

7

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

8

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
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ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

9

การเสนอให้ทบทวนแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลา
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาศึกษา
10

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสาหรับบุคลากร พ.ศ. 2556

11

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2556

12

เห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พุทธศักราช 2556

3. กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
25 ม.ค. 2556

ราชภัฏมหาสารคาม โดยการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีคณะที่รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพครบทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
1.2 ผลประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.43 ระดับ
คุณภาพระดับดี แสดงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ.กาหนด
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ลาดับ
2

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบผลการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานวารสาร

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ และได้รับการคัดเลือก เข้าสู่ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ กลุ่มอาเซียน (ASEAN Citation Index : ACI)
3

รับทราบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให้เพิ่มเติมหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงาน เพิ่มเติมเป็น คณะ สถาบัน ศูนย์ สานัก ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคานึง
ระบบการดาเนินงานและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

4

รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Check Assessment Report : CAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 (วงรอบ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) และรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 (วงรอบ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
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4. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

ประจาปีการศึกษา 2554 – 2555 รวมทั้งสิ้น 2,151 ราย
1.1 ระดับปริญญาตรี จานวน 1,704 ราย
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 447 ราย
2

เห็นชอบบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2556
จานวน 2 ราย
2.1 พระโพธิญาณมุนี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2.2 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3

อนุ มัติการให้ ปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ ส าเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 397 ราย
3.1 ระดับปริญญาตรี จานวน 361 ราย
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 36 ราย
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5. พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

รับทราบการขอความร่วมมือของ สกอ. เรื่อง ชะลอการเปิดหลักสูตร

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 10

วัน/เดือน/ปี
20 ก.ย. 2556

และศูนย์นอกสถานที่ตั้ง เพื่อรอให้การดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตามกระบวนการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะได้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในภายหลัง และเป็นการธารง รักษาไว้
ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
6. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ
(ไม่มีผลการดาเนินการ)
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด มีผลการดาเนินการดังนี้
7.1 ในรอบหนึ่งปี สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ครบจานวน 39 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1.1 หลักสูตรปรับปรุง จานวน 25 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 19 หลักสูตร
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ลาดับ
1

2

ลาดับ

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

(1) ชีววิทยา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(2) เคมี

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(3) ฟิสิกส์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(4) คณิตศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(5) ภาษาไทย

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(6) ดนตรีศึกษา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(7) ภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(8) วิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(9) การศึกษาปฐมวัย

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(10) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(11) พลศึกษาและการจัดการ
กีฬา
(12) ดนตรี

ครั้งที่ 6

31 พ.ค.2556

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

(13) นาฏศิลป์และการละคร

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(14) ภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

สาขาวิชา
(15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3

รัฐศาสตรบัณฑิต

(16) ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรร่วม)
(17) รัฐศาสตร์

4

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(18) รัฐประศาสนศาสตร์

5

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

-

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556
5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 1

25 ม.ค.
2556
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(2) ปริญญาโท จานวน 4 หลักสูตร
ลาดับ
1

2

หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

(1) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

(2) วิจัยและประเมินผล

ครั้งที่ 5

5 พ.ค.2556

(3) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ครั้งที่ 5

5 พ.ค.2556

(4) เคมีศึกษา

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

(3) ปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร
ลาดับ
1

หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

(1) วิจัยและการประเมินผล

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(2) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

7.1.2 หลักสูตรใหม่ จานวน 14 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 7 หลักสูตร
ลาดับ
1
2
3

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

(1) บรรณารักษ์ศึกษา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 255

(2) สังคมศึกษา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(3) การจัดการเทคโนโลยี

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

(4) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(6) การจัดการงานช่างและ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

ผังเมือง
4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(7) การจัดการสิ่งแวดล้อม
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(2) ระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(1) การจัดการงานวิศวกรรม

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(2) ชีวศึกษา

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

3

การจัดการภาครัฐและเอกชน

(3) การจัดการภาครัฐและ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

มหาบัณฑิต

ภาคเอกชน
(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 4 หลักสูตร

ลาดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

(1) บริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

2

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(2) รัฐศาสตร์

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(3) เคมีศึกษา

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

4

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(4) รัฐประศาสนศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

7.2 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
นวัตกรรมหรือพัฒนาท้องถิ่น

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 6

20 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

(หลักสูตรใหม่)
2

บริหารธุรกิจ (ของศูนย์การจัด

(1) การจัดการทั่วไป

การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัย

(2) คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีอาเซียน จังหวัด
หนองคาย)
3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

ท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556)

7.3 เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา
ลาดับ

หลักสูตร

1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

การประชุม
ครั้งที่

การจัดการภาครัฐและ

ครั้งที่ 12

วัน/เดือน/ปี
29 พ.ย. 2556

ภาคเอกชน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556)
7.4 แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะการเสนอเปิดการสอนหลักสูตร
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบแนวปฏิบัติการเสนอเปิดการสอนหลักสูตรระดับดุษฎี

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
25 ม.ค. 2556

บัณฑิต เพื่อให้การดาเนินการเปิดการสอนหลักสูตรระดับดุษฎี
บัณฑิต เป็นไปตามหลักการและมีมาตรฐาน จึงขอให้ผู้ที่เสนอขอเปิด
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตรได้ยึดแนวปฏิบัติในการเสนอเปิดการสอนหลักสูตรระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
1.1 หลักสูตรสาขาวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและบรรจุอยู่ในแผนการเปิดสอนหลักสูตร
ที่สภาอนุมัติแล้ว
1.2 กรณีที่จะเปิดสอนสาขาวิชาเดียวกับหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิต จะต้องเปิดสอนระดับมหาบัณฑิตมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
1.3 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
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เอก และมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
1.4 อาจารย์ผู้ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หลังจากจบ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่ สมศ. ให้การยอมรับ
2

รับทราบสรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ครั้งที่ 6

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะกรรมการกลั่นกรอง

31 พ.ค.
2556

หลักสูตร ได้ให้ข้อสังเกตและกาชับในการจัดทาและขอเปิดหลักสูตร
ดังนี้
2.1 การขอเปิดหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรเพิ่มเติม สาขาวิชา
จะต้องมีศักยภาพพร้อมก่อนที่จะขอเปิดหลักสูตรนั้นๆ โดยคานึงถึง
ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาวการณ์การมีงานทาเมื่อนักศึกษาเรียนจบ
ไม่ใช่เปิดตามความต้องการของผู้สอน
2.2 กรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีรายวิชาที่คล้ายกัน น่าจะมีการ
ตรวจสอบรายวิชาที่มีความซ้าซ้อนกัน โดยให้ใช้รหัสเดียวกัน
ทั้งมหาวิทยาลัยและควรให้ผู้มีประสบการณ์ในรายวิชาเหล่านั้น
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ควรจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อการเข้าสู่อาเซียน และควรมี
การบูรณาการให้มากยิ่งขึ้น
2.4 มาตรฐานของอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีจานวน
อาจารย์ คุณวุฒิ และศักยภาพตรงตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.5 หลักสูตรที่จะเปิดสอนใหม่จะต้องอยู่ในแผนรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
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2.6 ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบ
ว่า ถ้าหากหลักสูตรใดผลผลิตที่ออกมานักศึกษาไม่มีงานทาจะถูกปิด
เพราะเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยการตรวจสอบการมีงานทา
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา เพราะถ้าบัณฑิตไม่มีงานทาถือว่า
เป็นการสูญเสียงบประมาณของชาติ
3

รับทราบข้อเสนอแนะในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

มหาสารคาม โดยหลักการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อจะนาไปสู่การวางแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามต่อไปได้ ดังนี้
3.1 หลักสูตรวิชาพื้นฐาน มีการจัดทาล่าช้าและควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับทิศทางแนวโน้ม
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสภาพสังคมในปัจจุบัน
3.2 แผนการเปิดหลักสูตร มีการส่งล่าช้าและยังมีความล้าสมัย
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และในขณะนี้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาลังพิจารณาตรวจสอบดูว่า ถ้าหาก
หลักสูตรใดที่เปิดสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
จะถูกปิดลง เพราะทาให้ผลผลิตที่ออกมา นักศึกษาไม่มีงานทา

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

3.3 การจัดทาสรุป MOU ยังไม่มี เพราะต้องนามาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป
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8. พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบเรื่อง การเสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามหนังสือที่ ศธ 0540.01/0367
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
2

รับทราบประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม ให้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีผลการดาเนินการดังนี้

9.1 การแต่งตัง้ รองอธิการบดี
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
25 ม.ค. 2556

จานวน 2 ราย
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์
2. ดร.จาเนียร พลหาญ
2

แต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน 5 ราย

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

1. อาจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ รองอธิการบดี
2. อาจารย์ ดร.นิตยา กลางชนีย์ รองอธิการบดี
3. อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดี
5. อาจารย์สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดี
9.2 การแต่งตัง้ คณบดี
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 5 ราย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 4

วัน/เดือน/ปี
29 มี.ค. 2556

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
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ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ เป็นคณบดีวิทยาลัยกฎหมาย

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

และการปกครอง

ลาดับ
3

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมมาศ อิฐรัตน์

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 9

วัน/เดือน/ปี
30 ส.ค. 2556

เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
9.3 การแต่งตัง้ ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันและผู้อานวยการสานัก มหาวิทยาลัย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 4

วัน/เดือน/ปี
29 มี.ค. 2556

ราชภัฏมหาสารคาม จานวน 6 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. รองศาสตราจารย์ชูชาติ ผาระนัด
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
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ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
2

แต่งตั้ง นางพวงผกา คุณาสิทธิ์ เป็นผู้อานวยการสานักมาตรฐาน

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

และประกันคุณภาพ

9.4 การแต่งตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบผลการประเมินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย.2556

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ และอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย
1. อาจารย์นวรัตน์ เดชพิมล
2

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
เห็นชอบผลการประเมินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ และอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย
1. อาจารย์ ดร.แสงระวี ดอนแก้วบัว
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
2. อาจารย์ลักขณา ศิริจาปา
สาขาวิชาการตลาด
3. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
สาขาวิชาชีววิทยา

3

เห็นชอบผลการประเมินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่
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คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ และอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย
1. อาจารย์ ดร.ไพศาล วรคา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10. แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้ง อาจารย์สมาน ศรีสะอาด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย.2556

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
2

ดาเนินการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการลงคะแนนลับและนับ
อย่างเปิดเผย โดยใช้เสียงข้างมากของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่เข้าประชุม และมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคล
จานวน 13 ราย เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
การเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทน

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

การปฏิบัติงานให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์อาทิตย์ (ภาค กศ.บป.) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2

รับทราบรายงานประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3

รับทราบสรุปข้อมูลเปรียบเทียบเงินฝากของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาสารคาม ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
4

รับทราบการนาเสนองบประมาณการเงินรายได้ ประจาปี

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

งบประมาณ 2557
5

อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จานวน 581,967,500 บาท และคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 15,857,100 บาท

6

เห็นชอบแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

12. ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาและตรวจสอบรายงาน

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

การรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

3

การเสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการหารือกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ทราบรายละเอียดอัตรา
ค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน ก่อนการออก (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแก้ไขกาหนด
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อัตราค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
4

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

การแก้ไขกาหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2556
5

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
การกาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของ

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 โดยบัญชีอัตรา
ค่าจ้างของพนักงานดังกล่าว ให้หมายรวมถึง เงินประกันสังคมและ
สวัสดิการอื่น
6

การเสนอให้ติดตามปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

มหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
7

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2556

8

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556

9

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
การกาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

10

การเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556
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13. พิจารณาดาเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
5 พ.ค. 2556

มหาวิทยาลัย จานวน 10 ราย
ลาดับ
2

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติการต่อเวลาราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3

เห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากาลังบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ระยะที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2559 และ (ร่าง) การกาหนด
กรอบของตาแหน่งและอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคล
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556

14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
25 ม.ค. 2556

จานวน 5 คณะ
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1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จานวน 6 ราย
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 6 ราย
3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 6 ราย
4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จานวน 6 ราย
ลาดับ
2

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันและผู้อานวยการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 สถาบัน
และ 5 สานัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จานวน 6 ราย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จานวน 6 ราย
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จานวน 6 ราย
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 6 ราย
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
จานวน 6 ราย
6. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติ จานวน 6 ราย
3

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทากรอบมาตรฐานการสรรหาคณบดี
และผู้อานวยการสถาบันและสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จานวน 7 ราย

4

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เพิ่มเติม) โดยแต่งตั้งบุคคล
แทนตาแหน่งที่ว่าง 2 ตาแหน่ง จานวน 2 ราย
5

แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 25 ราย

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

6

แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

มหาสารคาม (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 7(2) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2555 จานวน 5 คณะ จานวน 5 ราย
ลาดับ
7

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งบุคคล เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันและ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ผู้อานวยการสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง) ตามข้อ 7(2) และ ข้อ 7(5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2555 จานวน 5 สานัก และ 1 สถาบัน จานวน 6 ราย
8

แต่งตั้ง ดร.จาเนียร พลหาญ รองอธิการบดี ดารงตาแหน่งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

9

รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
โดยแต่งตั้งให้ อาจารย์สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดี
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

10

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ จานวน 6 ราย

11

รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) โดยแต่งตั้งบุคคลจานวน 2 ราย ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ประกาศ
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ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
12

รับทราบคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 1245/2556

ครัง้ ที่ 5

5 พ.ค. 2556

เรื่อง แต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ลาดับ
13

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครัง้ ที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

(เพิ่มเติม) จานวน 2 ราย
14

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง จานวน 6 ราย

15

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) จานวน 17 ราย

16

รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2556 โดยแต่งตั้งบุคคลจานวน 2 ราย
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
1. อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย จานวน 5 ราย

18

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ
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ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 16 ราย
19

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

เทคโนโลยีการเกษตร จานวน 6 ราย
20

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 6 ราย

21

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 10 ราย

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

22

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ จานวน 18 ราย

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

23

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

การศึกษาต่อสาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จานวน 18 ราย
24

เห็นชอบให้มีการแก้ไขคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ 061/2556 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.
2556 โดยให้ยกเลิกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับดังกล่าว และจัดทาเป็นฉบับใหม่ โดยให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
จานวน 18 ราย

25

แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ เป็นกรรมการ
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.)
แทนตาแหน่งที่ว่าง

26

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏมหาสารคาม จานวน 9 ราย
27

แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย.2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย.2556

ราชภัฏมหาสารคาม จานวน 4 ราย
28

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ
การพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สภามหาวิทยาลัย จานวน 11 ราย

29

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2556
จานวน 10 ราย

15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(ไม่มีผลการดาเนินการ)
16. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อ

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 3

วัน/เดือน/ปี
12 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 การบริหารการเงินการคลัง
มหาวิทยาลัยควรได้เริ่มดาเนินการติดตามการบริหารงาน
ระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดเวลาในการปฏิบัติงานและมี
ความถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น
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1.2 การผลิตบัณฑิต
1.2.1 ระบบขั้นตอนการเข้าสู่กรรมการกลั่นกรองของสภา
ควรมีการกลั่นกรองให้ชัดเจน วางระบบตั้งแต่คณะ มีแบบฟอร์ม
การเขียนหลักสูตรที่ถูกต้อง ปรับการใช้ระบบ online
1.2.2 การผลิตหลักสูตร ขาดการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
1.2.3 มีการเปิดหลักสูตรที่ซ้าซ้อนกัน วิชาเดียวกันเปิดหลาย
คณะ
1.2.4 ควรคานึงถึงผลผลิตที่จะออกไป และได้มาตรฐาน
1.2.5 ความหลากหลายของผู้สอนน้อยมาก ซ้าไปซ้ามา
เป็นปัญหาต่อผลผลิตบัณฑิตที่จะเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันถูกประเมิน
จากผลผลิตและตลาดผู้นาไปใช้

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1.2.6 การเปิดหลักสูตรเพราะอยากเปิดตามความต้องการของ
ผู้สอน ไม่ใช่เปิดตามความต้องการของสังคม โดยมีการสารวจตลาด
น้อยมาก ไม่มีการวิจัยศึกษาแนวโน้มก่อนเปิด
1.2.7 การเปิดหลักสูตรใหม่ ใช้การลอกหลักสูตรและตัดต่อ
1.2.8 หลักสูตรพื้นฐานเก่ามาก
1.3 การวิจัย
1.3.1 การวิจัยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน และแสวงหาทุน
มุ่งเน้นการนามาใช้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สังคมนาไปใช้ มีนวัตกรรม
ใหม่เกิดขึ้น
1.3.2 หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน น่าจะเป็นความร่วมมือกัน
1.3.3 นักวิชาการรุ่นเก่า ควรสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่
1.3.4 ควรวิจัยเป็นทีม นาออกเผยแพร่
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1.3.5 ไม่มีการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานหรือในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ควรพัฒนาให้มีให้ได้
1.4 บริการวิชาการแก่สังคม
1.4.1 ต่างคนต่างทา ไม่ใช่แบบบูรณาการ การสรุปงานแต่ละ
ปีไม่ได้มี การขยายอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่รับงานเขามาทา ไม่ใช่เกิด
จากแนวคิดของมหาวิทยาลัยร่วมมือกันทา
1.4.2 มหาวิทยาลัยควรได้เพิ่มศักยภาพการวิจัยที่มุ่งผลสาเร็จ
ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาใน
อนาคต โดยต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
จนมั่นใจแล้ว จึงนาออกส่งเสริมเผยแพร่แก่สังคมและชุมชนอย่าง
จริงจัง
1.4.3 ศิลปวัฒนธรรม เรามีจุดเด่นหลายเรื่องแต่การ
ดาเนินงานค่อนข้างไม่โดดเด่น ควรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1.4.4 รายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควร
ได้ดาเนินการให้มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัย ไม่ควรให้แต่ละหน่วยงานทารายงานเฉพาะกิจเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพราะเป็นการนาเสนอที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย
1.4.5 การจัดทา MOUของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรได้
จัดทาฐานข้อมูลการทา MOU กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแสดง
ความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกัน
อย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
2

รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อ

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในด้านต่างๆ ดังนี้
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2.1 การส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของ
จังหวัดมหาสารคามเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การลดช่องว่างระหว่างประเทศ และสร้างความตระหนักรักในความ
เป็นไทยของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
2.2 การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านการกีฬา
ควรส่งเสริมนักศึกษาที่มีความถนัดและความสามารถด้าน
การกีฬา เช่น มีการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านกีฬาสาหรับเป็น
โค้ชกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้รักและชอบทากิจกรรมจน
ก่อเกิดเป็นอาชีพได้ ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
2.3 การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสถานะทางการเงินแก่
คณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจสอบสถานะทางการเงิน
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยให้ฝ่ายกองคลังรายงานความก้าวหน้าทางการเงินและ
ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.4 การรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
ควรมีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน
2.5 การเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ควรปรับปรุงข้อบังคับและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
2.6 การหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์ประจา
ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2554 ไม่สอดคล้องกับ
มาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
จึงควรมีการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2.7 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุน
นักวิจัยอาวุโส สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทางวิชาการ
สูงขึ้น และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นแก่สถาบัน
โดยเฉพาะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งประธานและกรรมการ
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกหรือภายในนั้น ให้ยึดถือตาม
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
และผู้อานวยการต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
2.9 การติดตามวาระการดารงตาแหน่งและดาเนินการแก้ไข
ควรทาการตรวจสอบวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้เคย
แต่งตั้งไปแล้ว หากครบวาระลงให้ดาเนินการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3

การเสนอการทางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

มหาสารคาม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการส่งนักศึกษา
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ไปฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครู
4

รับทราบหนังสือที่ ศธ 0540.13/2102 ลงวันที่ 28 เมษายน

ครั้งที่ 6

พ.ศ. 2556 เรื่อง ขอพระราชทานนามพันธุ์มะละกอ ซึ่งมหาวิทยาลัย

31 พ.ค.
2556

ราชภัฏมหาสารคาม ได้ขอพระราชทานนามพันธุ์ มะละกอสายพันธุ์
ครั่งเนื้อเหลือง อันจะนามาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันในวาระ
ครบรอบ 90 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสืบไป
5

การเรียนเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (TQF)
6

เห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2555 ซึ่งข้อสรุปผลการประเมิน
ตนเองดังกล่าว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะร่วมกันพิจารณา
นาไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ต่อไป

ลาดับ
7

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบการขอจดสิทธิบัตรพันธุ์มะละกอ จากกรมวิชาการเกษตร

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

สายพันธุ์ “ศรีราชภัฏ” เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม
พ.ศ. 2556
8

รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ Esic Business and Marketing School ประเทศ
สเปน และ University of Lisboa ประเทศโปรตุเกสพร้อมทั้ง
การศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศทั้งสอง ระหว่าง
วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

9

รับทราบการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
การมอบอานาจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดี

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย.2556

ดาเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย และมีอานาจมอบอานาจช่วงให้
พนักงานอัยการ นิติกรของมหาวิทยาลัย หรือทนายความ ดาเนินคดี
แทนต่อได้ (กรณี คดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกมล แพนพา)
2

การแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จานวน 8 ราย

3

การแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2556
จานวน 10 ราย

3.2 สรุปประมวลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2556
3.2.1 การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2556

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
22 ก.พ. 2556

จานวน 2 ราย
1. พระโพธิญาณมุนี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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3.3.2 การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับ

ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ

ระดับ

รวม

ปริญญา บัณฑิต

ทั้ง

อนุมัติการให้ปริญญา

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ตรี

ศึกษา

สิ้น

1,704

447

2,151

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

361

36

397

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
2554 – 2555
2

อนุมัติการให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
2554 – 2555 (เพิ่มเติม)

3.2.3 การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
1

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.นวรัตน์ เดชพิมล

สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

และสารสนเทศ
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ดร.แสงระวี ดอนแก้วบัว

ภาษาศาสตร์
ประยุกต์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ลักขณา ศิริจาปา

การตลาด

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

ชีววิทยา

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ดร.ไพศาล วรคา

วิจัยและประเมินผล

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

การศึกษา
6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

รัฐประศาสนศาสตร์
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3.2.4 หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
3.2.4.1 หลักสูตรปรับปรุง จานวน 25 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 19 หลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

4

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

6

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

7

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

8

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

9

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

10

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

11

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

12

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

13

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

14

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

15

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรร่วม)

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

16

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

17

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

18

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

19

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556
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(2) ปริญญาโท จานวน 4 หลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

(3) ปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผล

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

2

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

การสอน
3.2.4.2 หลักสูตรใหม่ จานวน 14 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 7 หลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

6

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

7

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร
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ลาดับ
1

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

วิศวกรรม
2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวศึกษา

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

3

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ภาครัฐและภาคเอกชน
(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 4 หลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

2

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

4

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
5 พ.ค. 2556

3.2.4.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ

1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 6

20 ก.ย. 2556

(หลักสูตรใหม่)
2

หลักสูตรปริญญาตรี จานวน 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(ของศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
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จังหวัดหนองคาย)
3

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

3.2.4.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา
ลาดับ
1

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 12

วัน/เดือน/ปี
29 พ.ย. 2556

ภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

3.2.5 ธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งสภาฯ ที่ได้รับการอนุมัติ
3.2.5.1 ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556 จานวน 1 ฉบับ
ลาดับ
1

ธรรมนูญฯ
ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 11

วัน/เดือน/ปี
25 ต.ค. 2556

3.2.5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 4 ฉบับ
ลาดับ
1

ข้อบังคับฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
5 พ.ค. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนด

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2556

4

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. 2556

3.2.5.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 5 ฉบับ
ลาดับ
1

ระเบียบฯ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย ค่าตอบแทน

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
22 ก.พ. 56

รายเดือนของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

ลาดับ

ระเบียบฯ

2

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารจัดการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 56

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 56

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 56

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 56

หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556
3

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

4

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อสาหรับบุคลากร พ.ศ. 2556

5

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายเบี้ย
ประชุมกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2556
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3.2.5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 5 ฉบับ
ลาดับ
1

ประกาศฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 56

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 56

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 56

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 56

ครั้งที่ 8

26 ก.ค. 56

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 56

สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2556

3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแก้ไขกาหนด
อัตราค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างและค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

5

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการ

ลาดับ
7

ประกาศฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกาหนดอัตรา

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 11

วัน/เดือน/ปี
25 ต.ค. 56

ค่าจ้างและค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
3.2.5.5 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 57 ฉบับ
ลาดับ
1

คาสั่งสภาฯ
แต่งตั้งรองอธิการบดี

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
25 ม.ค. 2556
68

2

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

3

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

4

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

5

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

สังคมศาสตร์
6

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

7

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

8

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

9

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

งานทะเบียน
10

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

11

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

เทคโนโลยี
12

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

13

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และการ

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

จัดการศึกษานานาชาติ
14

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทากรอบมาตรฐาน การสรรหาคณบดีและ
ผู้อานวยการสถาบันและสานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลาดับ

คาสั่งสภาฯ

15

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ประจาปี พ.ศ. 2556
16

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

17

แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

18

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

และการจัดการศึกษานานาชาติ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
69

19

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบสถานะทางการเงิน

ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2556

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20

แต่งตั้งรองอธิการบดี

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

21

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

22

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
23

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)

24

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)

25

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)

26

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)

27

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (แทนตาแหน่งที่ว่าง)

28

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)

29

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)

30

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)

ลาดับ
31

คาสั่งสภาฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 3

12 มี.ค. 2556

และการจัดการศึกษานานาชาติ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
32

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)

70

33

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักมาตรฐานและ

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

ประกันคุณภาพ
34

แต่งตั้งคณบดี

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

35

แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันและผู้อานวยการสานัก

ครั้งที่ 4

29 มี.ค. 2556

36

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม)

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

37

แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

มหาสารคาม
38

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ก.บ.ม.)

39

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง

40

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5

5 พ.ค. 2556

41

แต่งตั้งผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 2556

42

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

ของมหาวิทยาลัย
43

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

44

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

45

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

46

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2556

47

แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิต

ครั้งที่ 8

31 พ.ค. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

49

แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2556

ลาดับ
50

คาสั่งสภาฯ
แต่งตั้งสภาวิชาการ

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 10

วัน/เดือน/ปี
20 ก.ย. 2556

71

51

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ

ครั้งที่ 10

20 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52

แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ก.บ.ม) แทนตาแหน่งที่ว่าง

53

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

54

แต่งตั้งสภาวิชาการ

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

55

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 11

25 ต.ค. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

ครั้งที่ 12

29 พ.ย. 2556

มหาสารคาม
56

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2556

57

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และพิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสภามหาวิทยาลัย

3.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2556
การประชุม
ครั้งที่
1/2556

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

เวลาเริ่ม

เวลาเลิก

25 ม.ค. 2556

ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3

10.00 น.

12.00 น.

10.00 น.

13.00 น.

10.00 น.

11.30 น.

10.00 น.

12.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
2/2556

22 ก.พ. 2556

ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

3/2556

12 มี.ค. 2556

ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

4/2556

29 มี.ค. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

72

5/2556

5 พ.ค. 2556

ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น 2

15.30 น.

18.30 น.

10.00 น.

12.30 น.

10.00 น.

12.30 น.

10.00 น.

12.00 น.

10.00 น.

11.30 น.

10.00 น.

12.00 น.

10.00 น.

12.30 น.

10.00 น.

12.30 น.

โรงแรมเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร
6/2556

31 พ.ค. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

7/2556

28 มิ.ย. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

8/2556

26 ก.ค. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

9/2556

30 ส.ค. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

10/2556

20 ก.ย. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

11/2556

25 ต.ค. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

12/2556

29 พ.ย. 2556

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

3.4 ร้อยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ประจาปี พ.ศ. 2556
การประชุม

บุคคลภายนอก

บุคคลภายใน

รวมทั้งสิ้น

ครั้งที่

(รวม 13 คน)

(รวม 10 คน )

(รวม 23 คน)

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ลาการประชุม

1/2556

9

69.23

10

100.00

19

82.61

4

11

84.62

10

100.00

21

91.30

2

9

69.23

8

80.00

17

73.91

5

11

84.62

9

90.00

20

86.95

2

25 ม.ค. 2556
2/2556
22 ก.พ. 2556
3/2556
12 มี.ค. 2556
4/2556
29 มี.ค. 2556
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5/2556

11

84.62

6

60.00

17

73.91

4

10

76.92

6

60.00

16

69.57

7

11

84.62

10

100.00

21

91.30

2

12

92.31

10

100.00

22

95.65

1

9

69.23

10

100.00

19

82.61

4

9

69.23

9

90.00

18

78.26

5

11

84.62

9

90.00

20

86.95

3

9

69.23

8

80.00

17

73.91

6

-

78.21

-

87.50

-

82.24

-

5 พ.ค. 2556
6/2556
31 พ.ค. 2556
7/2556
28 มิ.ย. 2556
8/2556
26 ก.ค. 2556
9/2556
30 ส.ค. 2556
10/2556
20 ก.ย. 2556
11/2556
25 ต.ค. 2556
12/2556
29 พ.ย. 2556
รวมทั้งสิ้น

3.5 งบประมาณในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2556
การประชุม
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี

1/2556
25 ม.ค. 2556
2/2556
22 ก.พ. 2556
3/2556
12 มี.ค. 2556

ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเดินทาง

แบบเหมาจ่าย ค่าอาหารว่าง (เลขานุการ/
และเครื่องดื่ม ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคคลภายนอก บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
ผู้ปฏิบัติหน้าทีฯ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

17,500

9,500

9,070

550

900

37,520

22,500

11,000

32,470

650

2,400

69,020

22,500

7,500

28,240

575

900

59,715

74

4/2556
29 มี.ค. 2556
5/2556
5 พ.ค. 2556
6/2556
31 พ.ค. 2556
7/2556
28 มิ.ย. 2556
8/2556
26 ก.ค. 2556
9/2556
30 ส.ค. 2556
10/2556
20 ก.ย. 2556
11/2556
25 ต.ค. 2556
12/2556
29 พ.ย. 2556
รวมทั้งสิ้น

22,500

10,000

20,360

625

2,400

55,885

22,500

6,500

28,360

525

2,400

60,285

24,500

7,000

30,560

575

2,400

65,035

22,500

11,000

17,530

575

2,400

54,005

24,500

11,000

31,020

650

2,400

69,570

20,500

11,000

9,450

600

2,400

43,950

38,500

20,000

29,830

600

3,400

92,330

39,000

22,500

26,846

475

4,500

93,321

30,500

22,500

19,620

600

4,500

77,720

307,500

149,500

283,356

7,000

31,000

778,356

3.6 รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในรอบปีการศึกษา 2556 โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมิน
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด
แบบสอบถามมีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มี 9 ข้อ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มี 20 ข้อ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ
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สานักงานสภามหาวิทยาลัย มี 11 ข้อ นอกจากนี้ ยังมีแบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะในการ
ทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินสรุป ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัว โดยรวมมี
ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่ามีคุณลักษณะส่วนตัวเป็นรายข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
คือ ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนข้อที่เหลือเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี 3 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา ได้แก่ ความเป็นกลาง
และธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น
เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยโดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยเห็นว่า มีการปฏิบัติตนเป็นรายข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 1 ข้อ คือ
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ส่วนรายข้อที่เหลือเห็นว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา 3 อันดับ คือ การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี การพิจารณาโปรดเกล้าฯ
ให้ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ และการอนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยรวม
มีความเหมาะสมมาก โดยเห็นว่า มีการปฏิบัติเป็นรายข้อ จานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด คือ
การแจ้งการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง ส่วนรายข้อที่เหลือ
เห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา 3 อันดับ คือ
การจัดวาระที่ตรงกับอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วัน และการจัดที่นั่งของกรรมการสภา
4. ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
4.1 มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัย สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
4.2 สภามหาวิทยาลัยจะต้องแสดงออกซึ่งความมีภาวะผู้นาและกล้าตัดสินใจ โดยยึดหลัก
ความถูกต้องเป็นธรรมให้มากที่สุด
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4.3 สภามหาวิทยาลัยต้องเพิ่มบทบาทในการกากับนโยบาย และธรรมนูญมหาวิทยาลัย
ให้เป็นรูปธรรม
4.4 สภามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งอนุกรรมการกากับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น
4.5 สภามหาวิทยาลัยควรกาหนดให้มีการประเมินผู้บริหารระดับอธิการบดี คณบดี
และผู้อานวยการ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ของการดารงตาแหน่ง หรือให้ข้อเสนอแนะในการทางาน
ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางของสภามหาวิทยาลัย
4.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรอุทิศเวลาให้กับการประชุมแต่ละครั้งอย่างจริงจัง
4.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และสภาคณาจารย์ ต้องกล้าที่จะ
นาปัญหาของมหาวิทยาลัยมาซักถามฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.8 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายแม่บท (หรือ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถชี้แนะและกาหนดแนวทางการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย
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4.1 การศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ Esic Business and Marketing School ประเทศสเปน
และ University of Lisboa ประเทศโปรตุเกส
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
โดยการนาของ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะ ผลการศึกษาดูงานมีสาระสาคัญโดยสังเขป
ดังนี้
1. Esic Business and Marketing School ของประเทศสเปน
Esic (Business and Marketing School) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ได้เริ่มจัดตั้งจาก
การเป็นสภาบันสอนศาสนา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ
และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา สถาบัน Esic ได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 มีอายุถึง
ปัจจุบัน 48 ปี ปัจจุบันมี 10 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่กรุงแมดริด เมืองหลวงของสเปน โดย 8 วิทยา
เขตตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ของประเทศสเปน ได้แก่ Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Navarra,
Malaga, Bilbao และ Granada ส่วนอีกหนึ่งวิทยาเขตตั้งอยู่ที่กรุงบราซิเลีย เมืองหลวงของประเทศ Brazil
แต่ละวิทยาเขตมีขนาดไม่ใหญ่มาก พอเหมาะสาหรับการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ สาหรับการเป็นสถาบัน
การสอนเฉพาะทางบริหารธุรกิจและการตลาด
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ศึกษาดูงานที่วิทยาเขตหลักที่กรุงแมดริด ดังนี้
1.1 สภาพโดยทั่วไปอาคารเรียน ประกอบด้วย อาคารเก่าเป็นตึก 2 ชั้น อาคารใหม่เป็น
ตึกสูง 2-3 ชั้น ทุกอาคารออกแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ การเปิดปิด
ไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้ระบบอัตโนมัติเมื่อไม่ปรากฏผู้คนอยู่บริเวณใดไฟฟ้าจะดับเอง และไฟฟ้าแสงสว่างจะเปิด
เมื่อมีคนเข้ามาอยู่ในบริเวณนั้น ห้องเรียนประกอบด้วย ห้องประชุมขนาดใหญ่บรรจุได้ 300 - 500 คน
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จานวน 2 - 3 ห้อง ส่วนหนึ่งเป็นห้องเรียนขนาดบรรจุ 30 - 50 คน และมีห้องเรียนขนาดเล็กจานวนมาก
มี โต๊ะประชุมย่อย (ขนาดโต๊ะ 1 x 2 เมตร) บรรจุได้ 6 ที่นั่ง สาหรับการประชุมกลุ่มย่อยหรือการอภิปราย
กลุ่มย่อย
1.2 การบริหารจัดการวิทยาเขต มีความคล้ายคลึงกับการบริหารจัดการวิทยาลัยต่างๆ
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ แต่ละวิทยาเขตมีความเป็นอิสระ มีอาคารและบุคลากรเป็นของ
ตนเอง อาจารย์ของแต่ละวิทยาเขตสามารถเป็นผู้สอนและร่วมทากิจกรรมทางวิชาการได้ทุกวิทยาเขต
1.3 หลักสูตรที่เปิดสอน Esic Business and Marketing School เปิดสอนทั้งที่เป็น
หลักสูตรภาษาสเปนและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา
Marketing, Management, Communication, Human Resources, Finance, Communication and
Digital Economics และ Languages
1.4 จุดเน้น ความตระหนัก และเป้าประสงค์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา
ทุกคนต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะขั้นพื้นฐานที่จาเป็นอย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพทาธุรกิจ
ต่างๆ โดยทุกคนต้องได้เรียนรู้ และได้รับการรับรองผลการทางานภาคปฏิบัติจริง จากองค์กรธุรกิจที่เป็น
เครือข่ายกับสถาบัน Esic ภายใต้ระบบการกากับดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่ Esic และบริษัทเครือข่ายกาหนด อันประกอบด้วย บริษัทเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มโรงแรม เช่น Novotel, Adison, Manhutton กลุ่มคอมพิวเตอร์
เช่น Apple, Microsoft กลุ่มค้าปลีก เช่น TESCO กลุ่มขนส่งทั้งขนส่งทางทะเล ทางบกและทางอากาศ
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มอื่นๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ (เป็นการรับประกันการมีงานทาของนักศึกษา
ทุกคนที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้)
1.5 จานวนนักศึกษา มีนักศึกษารวมกันทุกวิทยาเขต ประมาณ 40,000 คน
1.6 การสร้างเครือข่าย ในโอกาสนี้ Esic Business and Marketing School ประเทศ
สเปนมีความยินดีเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการในทุกๆ ด้านกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเทศไทย
โดยหวังว่า ทั้งสองสถาบันคงได้มีโอกาสดาเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างจริงจังและแนบแน่นยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทน
Esic Business and Marketing School

ห้องสมุด
Esic Business and Marketing School

คณะกรรมการถ่ายภาพบริเวณโดยรอบของ
Esic Business and Marketing School

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ถ่ายภาพร่วมกัน

ห้องเรียนขนาด 40-50 คน

ชั้นวางหนังสือที่ตั้งริมขอบทางเดินของอาคาร
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2. University of Lisboa
มหาวิทยาลัยลิสบอน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่รัฐบาลได้ควบรวมมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยลิสบอนที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1911 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นสถาบันหลักในการศึกษาแก่ประชาชนของประเทศ มหาวิทยาลัยนี้มีอายุถึงปัจจุบัน 102 ปี และ
มหาวิทยาลัยเทคนิคอลลิสบอน ที่เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1930 มีอายุถึงปัจจุบัน 83 ปี เป็นสถาบันการศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีขั้นสูง รัฐบาลได้เริ่มดาเนินการ
ควบรวมมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งนี้เข้าด้วยกันเมื่อต้นปี ค.ศ. 2011 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กรกฎาคม
ค.ศ. 2013
2.1 มหาวิทยาลัย Lisboa ปัจจุบันเปิดสอน 18 คณะ ดังนี้
2.2.1 สถาปัตยกรรม (School of Architecture)
2.2.2 วิจิตรศิลป์ (Faculty of Fine Arts)
2.2.3 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
2.2.4 นิติศาสตร์ (School of Law)
2.2.5 เภสัชศาสตร์ (College of Pharmacy)
2.2.6 ศิลปกรรม (Faculty of Arts)
2.2.7 แพทยศาสตร์ (School of Medicine)
2.2.8 ทันตแพทย์ (School of Dental Medicine)
2.2.9 สัตวแพทย์ (Faculty of Veterinary Medicine)
2.2.10 มนุษยศาสตร์ (School of Human Kinetics)
2.2.11 จิตวิทยา (School of Psychology)
2.2.12 สังคมศาสตร์ (Institute of Social Sciences)
2.2.13 ศึกษาศาสตร์ (Institute of Education)
2.2.14 ภูมิศาสตร์ (Geography)
2.2.15 เกษตรศาสตร์ (Institute of Agronomy)
2.2.16 รัฐศาสตร์ (Institute of Political Sciences)
2.2.17 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ (School of Economics and Management)
2.2.18 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Institute De Engineering and
Superior Tecnico)
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2.2 หลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัย Lisboa ได้เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาโปรตุเกสและ
หลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักศึกษาประมาณ 50,000 คน
2.3 การสร้างเครือข่าย ในโอกาสนี้ University of Lisboa ประเทศโปรตุเกส มีความยินดี
เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการทุกๆ ด้าน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย โดยหวังว่าทั้งสอง
สถาบันคงได้มีโอกาสดาเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างจริงจังและแนบแน่นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสต่อไป

ห้องแสดงผลงานทางศิลปะของนักศึกษา
University of Lisboa

นายกสภามหาวิทยาลัยซักถามผู้แทน
University of Lisboa
ในการบรรยายการเรียนการสอน

ผู้แทนมหาวิทยาลัยลิสบอนนาคณะกรรมการสภา

ห้องบรรยายขนาด 500 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารเรียน
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นายกสภามหาวิทยาลัยเชื่อมความสัมพันธ์กับ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยถ่ายภาพ

ผู้แทนของ University of Lisboa

ร่วมกับผู้แทนของ University of Lisboa

ข้อสังเกตทั่วไปการจากศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีป่ ระเทศสเปน-โปรตุเกส
การศึกษาดูงานที่ประเทศสเปน-โปรตุเกส ในช่วงวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ครั้งนี้
นอกจากจะได้รู้จักการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาของ Esic Business Marketing School เป็นสถาบัน
การศึกษาของเอกชน ที่กรุงแมดริด ประเทศสเปน เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มี 10 Campus และ
มหาวิทยาลัยของรัฐ Universidade De Lisboa ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นการหลอมรวมมหาวิทยาลัย
2 แห่งเข้าด้วยกันแล้ว ยังมีข้อน่าสังเกตอื่นๆ อีกหลายประการทีส่ ามารถเปรียบเทียบกับบ้านเราได้ ดังนี้
1. สภาพของสถาบันการศึกษา ไม่ได้เน้นความสวยงามและขนาดของรั้ว ประตูทางเข้าออก
สถาบัน และป้ายชื่อ
2. บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและอาคารเรียนสะอาด เป็นสัดส่วน บุคลิกของนักศึกษา
โดยทั่วไป “ดวงตามีแววใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา”
3. การบริหารบุคคล เขาใช้คนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. สภาพห้องสมุด จัดเป็นสัดส่วน บรรณารักษ์มีคนเดียว ในห้องสมุดมีห้องเรียนศึกษา
เฉพาะบุคคล
5. ห้องเรียน ห้องเรียนกลุ่มย่อยขนาด 6 คน มีจานวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีห้องบรรยาย
พิเศษขนาดใหญ่ มีเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาสมบูรณ์ อันนี้เราน่าจะนามาเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ได้เป็นอย่างดี
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6. หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาสเปน โปรตุเกส และหลักสูตรนานาชาติ โดยเปิดรับนักศึกษา
ทุกชาติ
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ที่ปรึกษาและคณะผูจ้ ัดทา
รายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2556
 ที่ปรึกษา
1.

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

นายกสภามหาวิทยาลัย

2.

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม

อธิการบดี

 คณะผู้จัดทา
1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

รองศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

6.

ดร.จาเนียร พลหาญ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

7.

นางวัชพร จาปาศรี

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

8.

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ

ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ในการประชุม

9.

นางสาวดลนภา ไชยหันขวา

ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ในการประชุม

10. นางอานวยพร บารุงบุญ

ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ในการประชุม
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